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Introducere  

De regulă, rezultatele sondajelor de opinie care ne sunt furnizate prin intermediul 

mijloacelor de informare în masă se referă la ceea ce spun și cred oamenii, cetățenii 

„simpli” despre anumite fenomene, instituții, persoane publice etc. Foarte rar (sau 

deloc) sondajele arată și ce cred despre sine sau unii despre alții reprezentanții unei 

bresle, ai unui domeniu de activitate. În condițiile actuale în care se dezvoltă sistemul 

mass-mediei din Republica Moldova, bunăoară, când presa este împărțită în tabere și 

luptă pe câteva baricade diferite, dar mai puțin activează în interesul publicului, 

solicitarea părerii presei despre presă este un exercițiu cel puțin curios. Compania 

iData a realizat, la comanda Centrului pentru Jurnalism Independent, un astfel de 

studiu sociologic, iar răspunsurile, o sinteză a cărora o prezentăm în continuare, 

completează, din punctul nostru de vedere, cu date interesante și relevante imaginea 

peisajului mediatic autohton. Sondajul în discuție a fost realizat pe un eșantion de 200 

de surse media (inclusiv portaluri online, tv, radio, reviste, ziare și agenții de presă) din 

Chișinău și din regiuni (fără zona transnistreană), publice și private. Datele au fost 

colectate în perioada noiembrie 2016 – martie 2017. 

Despre imaginea presei, libertatea de exprimare, implicare și rolul presei în 

societate 

Potrivit datelor sondajului, reprezentanții instituțiilor media asociază sistemul pe care îl 

reprezintă cu o imagine mai degrabă neutră (34,5%) și destul de pozitivă (30,5%). În 

același rând, pentru 8,5% dintre respondenți imaginea presei este foarte negativă, 

pentru alte 21% această imagine este destul de negativă și pentru 3% - una foarte 

pozitivă. Televiziunile, în context, consideră imaginea mass-mediei ca fiind una foarte 

negativă în proporție de 17,6%, înregistrând cel mai înalt scor în raport cu celelalte 

tipuri de media, iar portalurile online și agențiile de presă, pe de altă parte, nu acordă 

nici un punct procentual calificativului foarte pozitivă acestui aspect. Dacă raportăm 

cifrele la nivelul consumului de presă, al importanței presei pentru cetățeni și al 

încrederii pe care o au moldovenii în mass-media, observăm că ele nu diferă în mod 

substanțial. Conform datelor celui mai recent Barometru al Opiniei Publice, 54% dintre 

moldoveni au foarte multă sau o oarecare încredere în mass-media1. Aceasta, dar și 

faptul că, dintre instituții, mass-media se situează pe locul doi după biserică în ceea ce 

privește încrederea cetățenilor2, ne permit să conchidem că imaginea presei în opinia 

moldovenilor este mai degrabă una pozitivă sau neutră.     

Despre libertatea de exprimare și libertatea presei sursele mass-media intervievate de 

iData cred că primul drept este în general mai respectat/aplicat în țara noastră decât 

al doilea (60,5%% versus 49,5% pentru răspunsurile cu siguranță da și oarecum da). 

În același timp, mai mult de jumătate dintre respondenți (51%) sunt sau tind să fie de 

acord că presa reprezintă un partener de încredere, iar 65,5% dintre participanții la 

sondaj sunt mai degrabă de acord că presa din Republica Moldova este a patra putere 

în stat.  

Despre echidistanță și manipulare  

                                                           
1 BOP aprilie 2017, disponibil pe http://ipp.md/old/libview.php?l=ro&idc=156&id=820; 
2 Ibidem;   

http://ipp.md/old/libview.php?l=ro&idc=156&id=820


De remarcat sunt și opiniile celor intervievați în ceea ce privește echidistanța în știri și 

informații, pe de o parte, și gradul de manipulare, pe de altă parte. Astfel, reprezentanții 

surselor media vizate consideră, în primul caz, că presa prezintă știrile și informațiile 

în mod nepărtinitor și echidistant în proporție de 48%, dar și, într-o măsură mult mai 

mare, că mass-media este un instrument de manipulare publică (76%) (a se vedea 

diagramele 1 și 2).  

Diagrama 1. Opinia presei despre măsura în care mass-media din RM prezintă 
informațiile și știrile în mod nepărtinitor 

 
Sursa datelor: sondajul iData realizat la comanda CJI 
Notă: Diferențele până la 100% reprezintă răspunsurile Nu știu/Nu răspund 

Diagrama 2. Opinia presei despre măsura în care mass-media din RM reprezintă 
un instrument de manipulare a opiniei publice 

 
Sursa datelor: sondajul iData realizat la comanda CJI 
Notă: Diferențele până la 100% reprezintă răspunsurile Nu știu/Nu răspund 
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Rezultatele studiului sociologic mai arată opinia reprezentanților instituțiilor mediatice 

cu referire la concurența de pe piața sistemului. Astfel, aproape jumătate din 

respondenți cred că în Republica Moldova există o concurență neloială între sursele 

mass-media, iar un procent mic nu consideră că ar exista probleme în acest sens pe 

piața mediatică (a se vedea diagrama 3). 

Diagrama 3. Opinia presei despre tipul de concurență pe piața mediatică 
autohtonă  

Sursa datelor: sondajul iData realizat la comanda CJI 

Notă: Diferențele până la 100% reprezintă răspunsurile Nu știu/Nu răspund 

 

Despre presă în contextul economic, educațional, al democrației și al egalității 

de gen 

Presa își vede rolul în proporție de peste 90 la sută important în dezvoltarea 

economică, educațională, culturală, în justiție și în promovarea drepturilor omului, în 

asigurarea egalității de gen, dar și, în primul rând și cel mai categoric, în democrație 

(peste 98% dintre respondenți). Sondajul nu specifică natura importanței rolului pe 

care trebuie să-l aibă mass-media în aceste procese, dar cifrele arată că respondenții 

au răspuns în mod afirmativ în proporții covârșitoare. În cazul democrației, de exemplu, 

numai reprezentanții televiziunilor au considerat rolul presei important în edificarea 

acesteia în proporție de (doar) 91,2%, în timp ce celelalte surse media au răspuns 

afirmativ în procentaj de sută la sută. În același timp, nimeni nu a considerat 

neimportant rolul presei într-o democrație. Nu în ultimul rând, majoritatea intervievaților 

sunt de părere că mass-media trebuie să aibă un rol important în 

promovarea/asigurarea egalității de gen (a se vedea diagrama 4).   

Diagrama 4. Opinia presei despre importanța rolului mass-mediei în dezvoltarea 
diferitor domenii 
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Sursa datelor: sondajul iData realizat la comanda CJI 

Despre practicile jurnalistice 

Răspunzând la un șir de întrebări legate de relațiile din interiorul breslei și anumite 

practici jurnalistice, participanții la sondaj au considerat, printre altele, că este nevoie 

de mai multă colaborare între jurnaliști, cunoașterea practicilor jurnalistice din alte țări 

sau de îmbunătățirea propriului stil jurnalistic (a se vedea diagrama 5).  

Diagrama 5. Opinia presei despre necesitățile profesionale ale breslei 
jurnalistice 

 
Sursa datelor: sondajul iData realizat la comanda CJI 
Notă: Diferențele până la 100% reprezintă răspunsurile Nu știu/Nu răspund 
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mai mare grad de independență față de partidele politice și este mai rezistentă în fața 

presiunilor din partea politicului (20,3%) (a se vedea diagrama 6). În același timp, 

reprezentanții televiziunilor au atribuit cel mai mare grad de independență în relatarea 

subiectelor politice în cazul tuturor tipurilor de mass-media, inclusiv televiziunii 

(26,5%). De cealaltă parte, agențiile de presă consideră că presa de la noi este total 

independentă în proporție de 0,0%. De asemenea, un număr însemnat de respondenți 

consideră că gradul de independență a mass-mediei autohtone depinde de 

circumstanțe.  

Diagrama 6. Opinia presei despre independența televiziunii, a radioului, a presei 
scrise și a portalurilor online în relatarea subiectelor politice 

Sursa datelor: sondajul iData realizat la comanda CJI  

Despre presă și opinia publică 

Deși cel mai puțin independentă față de factorul politic, televiziunea are cel mai 

important rol în influențarea opiniei publice, ne spun datele aceluiași sondaj. Cetățenii 

confirmă, oarecum, această afirmație. Potrivit datelor BOP, 74% dintre moldoveni 

privesc televizorul zilnic, televiziunea fiind cea mai importantă sursă de informare în 

cazul a 83% dintre respondenți (65% - în primul rând, 18% - în al doilea rând), iar 40% 

dintre cetățeni au încredere în televiziune3. La polul opus în sondajul iData se află 

presa scrisă, cu cel mai mic grad de influențare a opiniei publice, deși procentul este 

mare în cazul tuturor tipurilor de media. Respondenții consideră în proporții 

nesemnificative rolul presei în influențarea opiniei publice ca fiind neimportant (a se 

vedea diagrama 7). 

Diagrama 7. Părerea presei despre rolul televiziunii, al radioului, al presei scrise 
și al portalurilor online în influențarea opiniei publice 

                                                           
3 BOP aprilie 2017, disponibil pe http://ipp.md/old/libview.php?l=ro&idc=156&id=820; 
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Sursa datelor: sondajul iData realizat la comanda CJI 

Despre profesionalism și deontologie  

Un alt șir de întrebări din sondajul realizat de iData s-a referit la prestația mass-mediei 

din Republica Moldova în ultimele 12 luni (adică preponderent este vizat anul 2016). 

Întrebările țin de corectitudinea, gradul de actualitate și de obiectivitate al informațiilor, 

relevanța acestora pentru public, diversitatea subiectelor, calitatea analizelor, a 

investigațiilor și a comentariilor jurnalistice, gradul de unicitate a informațiilor, calitatea 

limbajului utilizat, nivelul credibilității, măsura în care opiniile sunt amestecate cu 

faptele, gradul de favorizare a unui partid politic/a unei mișcări politice, dar și calitatea 

jurnalismului în general. De asemenea, autorii au dorit să afle opinia breslei în ceea ce 

privește difuzarea informațiilor neverificate, în baza zvonurilor, cele care insultă, incită 

la violență, susțin cauze separatiste sau încurajează părăsirea țării. O parte importantă 

a întrebărilor și răspunsurilor se referă la  caracteristicile de bază ale presei, cum ar fi: 

corectitudinea, actualitatea, obiectivitatea, relevanța, diversitatea, unicitatea 

subiectelor, credibilitatea presei și calitatea limbajului utilizat în mass-media. Întrebați 

fiind În ce măsură mass-media din RM în ultimele 12 luni poate fi caracterizată prin 

cele opt calificative, în medie, 10,4% au apreciat ca fiind mic gradul de respectare a 

acestor principii profesionale și deontologice, 57,4% l-au considerat mediu și 31,5% - 

mare. În diagrama 8 sunt ilustrate cifrele pentru fiecare dintre cele opt caracteristici. 

Diagrama 8. Opinia presei despre gradul de respectare de către mass-media a 

principiilor profesionale și deontologice   
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Sursa datelor: sondajul iData realizat la comanda CJI 

Notă: Diferențele până la 100% reprezintă răspunsurile Nu știu/Nu răspund 

 

O altă categorie de întrebări și răspunsuri a vizat calitatea articolelor analitice, 

investigațiilor și comentariilor). În medie, 10,8% dintre reprezentanții instituțiilor 

mediatice au răspuns că presa autohtonă a publicat într-o măsură mică (în ultimele 12 

luni) analize, investigații și comentarii jurnalistice de calitate. Alte 52% consideră acest 

gen de materiale de calitate medie, iar 23,9% - drept materiale de calitate. În diagrama 

9 sunt ilustrate cifrele pentru fiecare dintre aceste materiale. 

Diagrama 9. Opinia presei despre calitatea articolelor analitice, investigațiilor și  
comentariilor jurnalistice 

Sursa datelor: sondajul iData realizat la comanda CJI 
Notă: Diferențele până la 100% reprezintă răspunsurile Nu știu/Nu răspund 
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această proporție ca fiind una mare (52,7%), o parte semnificativă (39,9%) – ca fiind 

medie, și doar 6,1% au răspuns că gradul de favorizare a unui partid politic de către 

mass-media a fost mic (a se vedea diagrama 10). 

Diagrama 10. Opinia presei despre gradul de favorizare de către mass-media a 
unui partid politic/a unei mișcări politice 

 
Sursa datelor: sondajul iData realizat la comanda CJI 

Notă: Diferențele până la 100% reprezintă răspunsurile Nu știu/Nu răspund 

 

Totodată, calitatea jurnalismului din ultimul an este apreciată de către respondenți ca 

fiind „medie” (a se vedea diagrama 11).  

Diagrama 11. Opinia presei despre calitatea jurnalismului în general 

  
Sursa datelor: sondajul iData realizat la comanda CJI 

Notă: Diferențele până la 100% reprezintă răspunsurile Nu știu/Nu răspund 
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Prin urmare, presa autohtonă crede despre sistemul mediatic autohton următoarele: 

- Că în general, imaginea presei este neutră, cu tendințe spre pozitivă; 

- Că libertatea presei este mai puțin respectată și aplicată în Republica Moldova, 

în comparație cu libertatea de exprimare, mass-media fiind, totuși, a patra 

putere în stat; 

- Că, deși catalogată mai degrabă ca fiind echidistantă, presa constituie și un 

instrument important de manipulare; 

- Că pe piața mediatică autohtonă există o concurență neloială între actori; 

- Că mass-media trebuie să aibă un rol important în dezvoltarea economică a 

RM, în educație, în promovarea egalității de gen și într-o măsură covârșitoare – 

în democrație; 

- Că televiziunea este cea mai dependentă de factorul politic, rezistând cel mai 

puțin presiunilor din partea partidelor sau a puterii politice în relatarea 

subiectelor politice; 

- Că portalurile online sunt cel mai puțin dependente de factorul politic, rezistând 

cel mai mult presiunilor din partea partidelor sau a puterii politice în relatarea 

subiectelor politice;  

- Că presa, în ansamblu, are o influență semnificativă asupra opiniei publice 

moldovenești. Totuși, televiziunea influențează cel mai mult, iar presa scrisă cel 

mai puțin opinia publică din Moldova; 

- Că, în general, mass-media a respectat principiile profesionale și deontologice, 

cum ar fi: corectitudinea informațiilor transmise, gradul de actualitate și 

obiectivitate al acestora, relevanța pentru public, diversitatea subiectelor, 

unicitatea lor, credibilitatea presei sau calitatea limbajului utilizat de mass-

media. Respondenții consideră că mass-media a respectat cel mai puțin criteriul 

obiectivității și cel mai mult pe cel al actualității informațiilor difuzate;    

- Că, în general, mass-media a difuzat/publicat în ultimul an materiale analitice, 

investigații și comentarii jurnalistice de o calitate medie; 

- Că presa autohtonă a favorizat în ultimul an partide politice/mișcări politice în 

măsură semnificativă; 

- Că jurnalismul în general în Republica Moldova este de o calitate medie. 

Cifrele menționate în prezentul material confirmă, în general, opiniile exprimate de 

experții media și/sau de studiile realizate pe diferite segmente ale sistemului mediatic. 

De această dată, am aflat ce crede presa despre presă.  


