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I.  Retrospectiva anului 2015 

  

 Concluzii preliminare  
 

Anul 2015 a fost unul de regres pentru mass-media din R. Moldova. Acest  apt e plic   

sc derea ratin ului în topurile internaționale: în Raportul Freedom House presa din țara 

noastr   i-a menținut statutul de parțial liber   dar a obținut un scor de 55 de puncte  sub 

re ultatele din ultimii ani. În Raportul  r ani ației Reporterii   r  Frontiere  ne-am situat pe 

locul 72 în totalul celor 180 de   ri clasi icate în  ndicele libert ții presei  aceasta însemnând o 

cobor re cu 16 po i ii  aț  de anul precedent. În conte tul ț rilor membre ale Parteneriatului 

Estic (PaE)  R. Moldova  al turi de Geor ia  i Ucraina  a  ost evaluat  drept parțial liber  la 

capitolul libertatea presei. 

 

 au a principal  a re resului a  ost instabilitatea politic  din țar . R. Moldova a început  i a 

înc eiat anul 2015 cu  uverne în e ercițiu. Pe 10 decembrie 2014  Guvernul  eanc   usese 

obli at s  demisione e  odat  cu validarea alegerilor noului parlament, ales pe 30 noiembrie 

2014  iar pe 12  ebruarie 2015 noul Guvern  eanc  nu a primit votul de încredere al 

parlamentului. Pe18 februarie a fost instalat Guvernul Gaburici. Peste  patru luni, pe 18 iunie, 

parlamentul  a luat act de demisia Guvernului Gaburici, iar în iulie  a fost votat un guvern nou 

în  runte cu  aleriu  treleț  demis pe 29 octombrie  în urma unei moțiuni de cen ur  susținut  

de c tre partidele de opo iție P RM  i P RM   i cu votul partenerului de alianț   P M. Un 

nou guvern nu a fost creat în anul 2015. 

 

Politicienii au continuat s  se implice în activitatea mass-mediei  demonstr nd dependența 

economic  de  actorul politic. Pe tot parcursul anului  o bun  parte a instituțiilor de pres  

private s-au comportat adesea ca o portavoce a partidelor  i a patronilor.  a uri de parti anat 

politic  i/sau limitare a pluralismului de opinie au ie it în evidenț  în mod special pe durata 

ale erilor locale   iind sesi ate în monitori area e ectuat  de  entrul pentru  urnalism 

Independent,
1
 precum  i de alte instituții naționale  i internaționale. În activitatea  de dup  

alegeri s-a putut observa  de asemenea  c  posturile T  controlate de politicieni  i-au racordat 

politicile editoriale la interesele proprietarilor, în detrimentul pluralismului de opinie. ONG-

urile de media au semnalat implicarea  actorului politic  i au di u at mai multe declarații în 

care au   cut apel c tre  urnali ti s  respecte normele deontolo ice. 
.
 

 

 r ani ațiile de media au atras atenția  i asupra  aptului c  membrii  onsiliului  oordonator 

al Audiovi ualului (  A)  i cei ai  onsiliului de  bservatori (  ) ai ÎPNA  ompania 

Teleradio - Moldova sunt numiți de parlament pe criterii politice. În martie  pentru cele 6 

locuri vacanțe din    parlamentul a ales doar 4 membri, din 12 candidați propu i de   A. 

P n  la s  r itul anului 2015 parlamentul a a  i nu a reu it s  alea   ceilalți doi membri ai 

CO. 

 

 oncursul des   urat de    pentru ale erea  conducerii  PNA  ompania Teleradio - 

Moldova, care a avut loc pe 4  i 5 iunie  a  ost  de asemenea  criticat de societatea civil  

pentru  aptul c  Re ulamentul ad- oc al    nu conține „criterii m surabile  e acte  i 

credibile de desemnare a pre edintelui în  uncție de calitatea dosarelor”
2
. Pe 5 iunie, directorul 

Radioului Național nu a putut  i ales   uncția fiind ocupat   de un interimar.  

 

                                                 
1 http://media-azi.md/ro/publicatii/raport-final-monitorizarea-mass-media-în-campania-electoral -pentru-alegerile-locale 
2http://media-a i.md/ro/stiri/declarație-de-pres -co-al-ipna-compania-”teleradio-moldova”-mimat-e ercițiul-democratic-de 
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În noiembrie 2015, dup  intrarea în vigoare a  e ii nr.28 pentru modi icarea  i completarea 

Codului audiovizualului al R. Moldova, au  ost   cute publice declarațiile pe propria 

r spundere ale proprietarilor bene iciari din audiovi ual  care au con irmat  e istența 

 enomenului monopoli  rii mass-mediei moldovene ti. A ie it la supra aț   aptul c  din cele 5 

televi iuni cu acoperire național   c te activea   în R. Moldova  4 posturi T  aparțin unui 

singur proprietar – politicianul  i omul de a aceri  lad Pla otniuc  care este  i proprietarul al 

3 posturi de radio.  ocietatea civil  pledea    pentru adoptarea unui nou cod al 

audiovi ualului  care ar soluționa  i problema concentr rii. 

 

În 2015 nu s-a reu it respectarea termenului  de tran iție la sistemul digital, stabilit prin 

Acordul Internațional de la Geneva pentru 15 iunie 2015. Mai mulți e perți media susțin c  R. 

Moldova a tergiversat nejustificat procesul tran iției la sistemul digital.  in cau a c  nu a  ost 

pre  tit terenul pentru aceast  trecere, Codul audiovizualului a fost modificat prin Legea 

nr.167 din 31 iulie  care a e tins tran iția la televi iunea di ital  terestr  p n  la 31 decembrie 

2017. Unii radiodifuzori locali nu sunt su icient de pre  tiți pentru tran iția la televi iunea 

di ital  terestr   i e necesar ca   A  s  acorde a utoare  inanciare radiodi u orilor 

re ionali/locali  pentru a nu se admite lic idarea lor în procesul de tran iție.
3
  

În 2015, în lipsa cadrului  uridic privind securi area spațiului in ormațional  R. Moldova s-a 

con runtat cu un val puternic de propa and  str in . În luna mai, CCA a sistat activitatea 

postului T  din Federația Rus  – Rossia24. Autoritatea de reglementare în audiovizual a 

constatat c  prin di u area emisiunilor in ormativ-analitice transmise/retransmise din 

Federația Rus  de acest post are loc „into icarea spațiului mediatic public național”.
4
  

Totodat   în luna decembrie  aceea i institu ie  a acordat licenț  unui nou radiodifuzor local 

(NTV Moldova, al c rui fondator este deputatul P RM   orneliu Furculiț ), care va 

retransmite în Moldova postul rus NTV.   A a i norat po iția  NG-urilor de media, 

e primat  într-o declarație  prin care acestea averti au asupra consecințelor negative pe care 

le poate avea o ast el de deci ie în lipsa unei le i care ar prote a spațiul in ormațional.
5
 Sub 

presiunea societ ții civile  i a  NG-urilor de media parlamentul a elaborat c teva inițiative 

legislative care s-au soldat cu dou  proiecte de le i în acest sens  privind modi icarea  i 

completarea actualului Cod al audiovizualului.  

 

Pentru a diminua fenomenul manipul rii populației prin intermediul mass-media, or ani ațiile 

de media au întreprins mai multe acțiuni. Asociația Presei  ndependente (API) a lansat 

Campania media ” T P:FA  !”; Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a realizat 

 tudiul „M surarea percepției consumatorilor de media din Republica Moldova privind  tirile 

social-politice”  în ba a unei cercet ri e ectuate  de  nstitutul de Marketin   i  onda e 

(IMAS). Au fost adoptate strategii pe termen lung, cum ar fi implementarea unor proiecte de 

educație mediatic  a consumatorilor de media. În acest an   JI a promovat acest tip de 

educație prin pro rame e tinse la nivel de  coli  i universit ți  iar potrivit ministrei în 

e ercițiu   orina Fusu  Ministerul Educației e aminea   posibilitatea introducerii în curricula 

 colar  a unui curs de educație mediatic .
6
 

 

 Evenimente-cheie în presă 
 

În cadrul primei Reuniuni  a Consiliului de Asociere între Uniunea European   i R. Moldova  

care a avut loc în martie  a  ost recunoscut  importanța re ormelor politice  i economice în 

Moldova  i  în special  necesitatea de a intensi ica e orturile de prevenire  i combatere a 

                                                 
3
  http://mediaforum.md/upload/help/FORUM_massmedia_2015_proiect_Foaie_de_parcurs_FINAL.pdf 

4 http://cca.md/files/D.%2018-86%20din%2027%20mai%202015.pdf 
5 http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-cer-cca-s -întreprind -m suri-imediate- i-energice-pentru-depoluarea  
6  http://media-a i.md/ro/stiri/cet țenii-au-nevoie-de-mai-mult -educație-mediatic -în-condițiile-în-care-presa-este-dominat  

http://cca.md/files/D.%2018-86%20din%2027%20mai%202015.pdf
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corupției  i de re ormare a sectorului  ustiției  precum  i de a remedia de ur enț  punctele 

slabe din sectorul financiar.
7
 

 orupția la v r urile puterii a constituit în acest an subiectul principal despre care au scris 

puținele instituții de pres  liber  din Moldova. Publicațiile de investi ații (Ziarul de Gard   

Proiectul de investi ații R  E Moldova) au adus în prim-plan corupția din  ustiție  din mediul 

de a aceri  i cel politic. Zilele  ibert ții Presei din acest an  or ani ate de      i Comitetul 

pentru Libertatea Presei, s-au des   urat sub  enericul „ priți corupția!”.     a instalat un 

Panou al ru inii „ namicii presei”  în  ața Parlamentului  dorind s  atra   atenția deputaților 

asupra acestui  enomen  i c    r  o pres  liber  nu poate e ista o societate democratic .
8
 

 

Presa a  ost interesat   i de cri a  inanciar  din ianuarie-februarie, care a cauzat devalorizarea 

puternic  a cursului de sc imb al monedei naționale.
9
 

 

 nvesti ația reali at  de  ompania Kroll 
10

 care a constatat dispariția a 750 de milioane de 

dolari din Banca de Economii  Banca  ocial   i Unibank  a constituit subiect de pres  nu doar 

pentru  urnali tii din R. Moldova  dar  i pentru cei str ini.  on orm Raportului Kroll  dat 

publicit ții la începutul lunii mai  în total  în urma unor tran acții  oarte complexe între cele 3 

b nci  cu implicarea a a-numitului Grup Shor -  oldin ul despre care presa scrie c  avea în 

2014 în componența sa 39 de  irme ce aparțineau omului de a aceri  lan   or 
11 

 - doar între 

24  i 26 noiembrie 2014  Banca  ocial  a trans erat c tre 5 companii din R. Moldova o sum  

de 13,5 miliarde de lei (750 milioane de dolari), pe care ulterior acestea au transmis-o pe 

conturile din  etonia ale unor companii o  s ore înre istrate în Marea Britanie  i Hon  

Kong.
12

 În 30 noiembrie 2014, atunci c nd BNM a impus administrație special  la cele trei 

b nci  datoriile lor a un eau la un total de 18 miliarde de lei  se arat  în document (ceea ce 

constituia aproximativ 1 miliard de euro, la cursul BNM de la acea dat ).
13

 În prezent, 

societatea a teapt   re ultatele celei de-a doua faze a Raportului Kroll. În octombrie 2015, 

Banca Național  a semnat un contract în acest sens cu  irma american : investi ațiile din  a a 

a doua urmau s  dure e 16 s pt m ni.
14

 

 

În iunie 2015, în Republica Moldova s-au des   urat ale eri  enerale locale. Cet țenii din 

 r ei  i-au dat votul masiv pentru l lan   or  care  i urea   în Raportul Kroll drept 

principalul bene iciar al tran acțiilor ilicite de la cele 3 b nci.
15

 Pe 6 mai, acesta fusese arestat 

sub acu ația de abu  în serviciu  i plasat în arest la domiciliu pentru 30 de  ile. Pe 21 mai  

 omisia electoral   r ei l-a înregistrat în calitate de candidat la postul de primar din partea 

Mi c rii Ravnopravie. În urm toarea  i  m sura de constr n ere a  ost atacat  în instanț   care 

a stabilit c  arestul la domiciliu a  ost ilicit  con orm prevederii cu privire la imunitatea 

candidaților în ale eri. Pe 14 iunie   lan   or a c  ti at ale erile locale cu 62 procente din 

voturi  i a devenit primar la  r ei.   alt  surpri   a scrutinului a  ost c  ti area 

municipalit ții B lți de c tre Renato Usatîi  pre edintele Partidului Nostru  cu 72 procente din 

voturi. Ambii primari sunt oameni de a aceri  milionari  recunoscuți ca av nd puternice 

le  turi în Rusia. Barometrul  piniei Publice din noiembrie, 2015, realizat de  PP  îl pre int  

                                                 
7 http://infoeuropa.md/files/prima-reuniune-a-consiliului-de-asociere-republica-moldova-uniunea-europeana.pdf 

8  http://www.civic.md/stiri-ong/28259-cji-lanseaza-panoul-rusinii-inamicii-presei.html 

9 http://www.dw.com/ro/leul-moldovenesc-se-pr bu e te-an a ații-primesc-salarii-simbolice/a-18263769  

10 http://deschide.md/ro/news/politic/13961/Candu-sparge-secretomania-A-publicat-RAPORTUL-KROLL.htm 

11 http://agora.md/stiri/8408/kroll-numarul-firmelor-lui-shor-a-crescut-de-la-10-la-39-in-doar-trei-ani 

12  http://www.realitatea.net/raportul-kroll-despre-furtul-secolului-din-r-moldova-unde-a-disparut-un-miliard-de-

dolari_1690754.html#ixzz3tS0nr3Z1  

13 http://www.cursbnm.md/curs-valutar-30-noiembrie-2014 

14  http://stiri.tvr.ro/jaful-secolului-compania-kroll-incepe-a-doua-etapa-a-investigatiei-in-sectorul-

bancar_66153.html#sthash.9ioskUjo.dpuf 

 

15 https://www.scribd.com/fullscreen/264117737?access_key=key-

xfqM5mgiSpO27z4sXZB5&allow_share=true&escape=false&view_mode=scroll 

http://www.dw.com/ro/leul-moldovenesc-se-prăbușește-angajații-primesc-salarii-simbolice/a-18263769
http://www.realitatea.net/raportul-kroll-despre-furtul-secolului-din-r-moldova-unde-a-disparut-un-miliard-de-dolari_1690754.html#ixzz3tS0nr3Z1
http://www.realitatea.net/raportul-kroll-despre-furtul-secolului-din-r-moldova-unde-a-disparut-un-miliard-de-dolari_1690754.html#ixzz3tS0nr3Z1
http://stiri.tvr.ro/jaful-secolului-compania-kroll-incepe-a-doua-etapa-a-investigatiei-in-sectorul-bancar_66153.html#sthash.9ioskUjo.dpuf
http://stiri.tvr.ro/jaful-secolului-compania-kroll-incepe-a-doua-etapa-a-investigatiei-in-sectorul-bancar_66153.html#sthash.9ioskUjo.dpuf
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pe Renato Usatîi  i Partidul Nostru  condus de el  în topul pre erințelor populației.

16
 

 

Anul 2015 s-a deosebit de anii precedenți prin valul imens de proteste care au avut loc. 

 amenii au ie it în strad  pentru a cere sancționarea vinovaților în ceea ce ei au numit „ a ul 

secolului”. Protestele spontane au luat forma unei mi c ri civice organizate -  emnitate  i 

Adev r ( A).  ute de simpati anți ai  A  i-au instalat corturile în Piața Marii Adun ri 

Naționale (PMAN) din centrul capitalei  cer nd demisia imediat  a primelor persoane din stat 

 i ale eri anticipate. Grupuri de mani estanți ai  A au pic etat  Procuratura General   

Ministerul  ustiției  Ministerul de  nterne  Prim ria   omisia Electoral   entral , Consiliul 

Coordonator al Audiovizualului, Compania Teleradio-Moldova etc.  i au cerut conduc torilor 

acestor structuri s  demisione e.  

 

Ulterior  în  ața parlamentului  i-au instalat corturile simpati anții partidelor pro-ruse ti  

P RM  i PN  care, de asemenea, au cerut  uvern rii proeuropene s  demisione e. Punctul 

culminant al protestelor a  ost  iua de duminica  4 octombrie  c nd mani estanții din PMAN  i 

cei de l n   parlament au încercat s  p trund  în sediul  orului le islativ. Forțele de ordine 

care s-au a lat în alert  au oprit cu  reu aceast  tentativ .  

 

 ub presiunile protestatarilor  Guvernatorul B ncii Naționale  împreun  cu prim-

vice uvernatorul   i-au dat demisia pe 21 septembrie  dar au r mas s - i exercite ad-interim 

 uncțiile p n  la numirea unui nou  uvernator  care a a  i nu a avut loc în 2015.   misiune a 

FM  a   cut cale întoars  la Was in ton  din cau a c  nu a avut cu cine discuta la   i in u 

despre urm toarea tran   a FM . Pre edintele Rom niei  Klaus  o annis  nu a promul at  pe 9 

noiembrie, un împrumut de 150 de milioane de euro pentru R. Moldova, pentru care 

parlamentul de la   i in u votase la începutul lunii octombrie. Șe ul statului rom n a trimis 

acordul spre reexaminare în parlamentul Rom niei  pe motiv c  "nu e ist  certitudinea 

continu rii procesului de re orme în statul vecin."
17

  e ea a  ost promul at  la începutul lunii 

decembrie. 

 

 pre s  r itul lunii octombrie  instituțiile statului au inițiat o campanie de „c utare a 

miliardului”. Procuratura General  a cerut ridicarea imunit ții parlamentare a deputatului  i 

liderului P  M  lad Filat  în ba a unui autodenunț semnat de  lan   or  milionarul suspectat 

c  ar  i principalul bene iciar în „ a ul secolului”. E -premierul a fost acuzat de trafic de 

in luen    i corupere pasiv .  uma estimat  de procurori pe capetele de acu are este de circa 

800 de milioane de lei (circa 40 milioane de dolari SUA). Pe 23 decembrie  dosarul s u a  ost 

trimis în  udecat . Prima  edinț  a instanței a avut loc pe 29 decembrie  dar completul  ormat 

din ma istra ii de la  udec toria Buiucani  care urma s  e amine e cau a penal   a  ost 

recu at la solicitarea avocaților lui Filat.
18

 

 nstanța urma s  numeasc  un alt complet de  udecat   care va examina acest caz deja în 2016. 

Ilan Shor, ales primar de Orhei, este cercetat  în stare de libertate.  

 

Barometrul Opiniei Publice din noiembrie 2015 arat  c  nu au deloc încredere: în Guvern - 

66% din respondenți  în Parlament – 67 %  în Pre edinție 77%.  onda ul constat  c  71 la 

sut  din respondenți consider  c  R. Moldova nu are deloc stabilitate politic . În partidele 

proeuropene, care s-au aflat la guvernare din 2009, nu au deloc încredere: în PLDM – 76%; în 

PL – 64%; în PDM – 60%, PPEM – 49% din respondenți.
19

  

 

                                                 
16 http://www.ipp.md/public/files/Barometru/Brosura_BOP_11.2015_prima_parte_final.pdf 
17 http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20572939-klaus-iohannis-cere-reexaminarea-acordului-privind-asistenta-financiara-

rambursabila-intre-romania-republica-moldova.htm 
18 http://agora.md/stiri/15296/completul-de-judecata-a-refuzat-sa-examineze-dosarul-lui-vlad-filat 
19  http://www.ipp.md/public/files/Barometru/BOP_11.2015_anexa.pdf 
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Evenimentele internaționale – cri a re u iaților cu care s-a confruntat Europa, atacurile 

teroriste de la Paris  de la începutul  i de la s  r itul acestui an  continuarea r  boiului în 

Ucraina cu implicarea Federației Ruse  implicarea Rusiei în r  boiul din  iria etc. au  ost de 

asemenea reflectate în presa auto ton . Problemele locale au ocupat îns  cea mai mare parte a 

spațiului mediatic  iar „ a ul secolului” a a uns pe primele pa ini ale presei internaționale. 

BBC, Reuters, Euronews, Stratfor, Fox News, ABC, Washington Post au scris despre 

protestele de la   i in u ar t nd c  au  ost cau ate de „ a ul secolului”. 
20

 New York Times
21

, 

The Guardian
22

  i multe alte publicații din lume au publicat articole de anali   despre corupția 

la vârf din R. Moldova  

 

 Mass-media în campania electorală 

 

Comportamentul presei în alegerile locale generale, care s-au des   urat în 2 tururi  pe 14  i 

28 iunie  a  ost monitori at de mai multe or ani ații  între care   entrul pentru  urnalism 

Independent (CJI), Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), Misiunea Interna ional  

de  bservare a Ale erilor (MR A) din cadrul    E/B      i  A R al  onsiliului 

Europei.  

 

MROA  menționa în „ eclarația privind constat rile  i conclu iile preliminare”
23

 partizanatul 

presei în alegeri: „ i u orii au o erit acces concurenților, cu toate acestea  ma oritatea au 

pre entat divi  ri pe linii de parti anat  necon orm ndu-se obli ației le ale de a  i imparțiali”. 

Totodat    MR A observa c  „re lectarea ec itabil  în  tiri a  ost împiedicat  de in luența 

politicului  i concentr rii propriet ții mass-media”.   

 

Parti anatul politic este constatat  i de raportul    . Re ultatele monitori  rii arat  c  

posturile cu acoperire na ional  Prime T   i  anal 2 au re lectat campania tenden ios, 

favorizând PDM; Accent TV nu a asigurat impar ialitatea  tirilor   avori  nd masiv P RM  i 

de avori  nd P . Postul public Moldova 1 a avut un comportament relativ ec ilibrat  i 

nep rtinitor  la  el ca  i postul cu acoperire re ional  T  7  care a mediati at subiectele ce  in 

de campania electoral  relativ corect  i ec idistant. Portalurile de  tiri nu au reu it s  se 

deta e e de simpatiile lor politice  i de materialele tendențioase.  m .md a avut o politic  

editorial  orientat   pe de o parte  spre critica dur  a partidelor de la  uvernare  în special  a 

P M   i spre de avori area P   i P RM  iar pe de alt  parte  spre promovarea candida ilor 

„Partidului Nostru”  i a liderului Renato Usatîi. Pan.md a asi urat impar ialitatea  tirilor  dar 

nu  i a articolelor de anali   care au  ost aproape de  iecare dat  în de avoarea P M  i în 

 avoarea P RM  i PN. Publika.md a avut un comportament p rtinitor  a  avori at P M  

desc is sau voalat  pre ent ndu-i în conte t ne ativ pe concurenții electorali P   i P RM. 

Timpul.md a defavorizat P RM  i a  avori at P . Unimedia.in o  de i  a  re lectat campania 

în  eneral nep rtinitor  a asi urat o mai mare vi ibilitate concuren ilor electorali P  M  i 

PL.
24

  

 

CCA de asemenea a constatat abateri de la Regulamentul CEC privind reflectarea campaniei 

electorale. Autoritatea de re lementare în audiovi ual a aplicat 15 sanc iuni, 8 dintre care au 

 ost pentru  televi iunile Prime  Publika T    anal 2  i  anal 3 (c te o averti are public   i 

                                                 
20 http://jurnal.md/ro/politic/2015/9/14/moldova-din-nou-in-atentia-presei-internationale-bbc-reuters-euronews-stratfor-fox-news-

abc-washington-post-despre-protestul-de-la-chisinau/ 
21 http://www.nytimes.com/2015/06/05/world/europe/moldova-bank-

theft.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=photo-spot-region&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=2 
22 http://www.theguardian.com/world/2015/jul/01/global-auditor-moldova-wealth-franchise-grant-thornton-banks-embezzle 
23

 http://www.osce.org/ro/odihr/elections/moldova/164316?download=true 
24  http://www.media-azi.md/ro/publicatii/raport-final-monitorizarea-mass-media-în-campania-electoral -pentru-alegerile-

locale 
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c te o amend  minim  de 1800 lei) prin deci iile   A din 27 mai  i 5 iunie). Amend  minim  

 i averti are public  a primit  i postul Accent T . Alte 4 posturi – Jurnal TV, Ren Moldova, 

TV 7, N4  au fost avertizate public.
25

  

 

În Raportul s u  inal  Misiunea de  bservare a Ale erilor    E/B     a constatat: „Din ce 

în ce mai mult  concentrarea semni icativ  a propriet  ii canalelor mass-media  i asocierea 

acestora cu actorii politici in luen ea   libertatea editorial   i re ult  în auto-cen urare  av nd 

impact asupra accesului la in orma ii impar iale. General Media Group  o companie asociat  

cu vicepre edintele P M  de ine patru din cinci posturi cu acoperire na ional  (cu e cep ia 

Moldova 1)  i pare s  aib  le  tur  cu compania Casa Media  care este perceput  de 

speciali tii independen i media ca dominant  pe pia a de publicitate”.
26

  

Monitori  rile au demonstrat cu ci re  i  apte c  cele 4 televi iuni - Prime, Publika TV, 

 anal2  i  anal3  a late în administrația Companiei „General Media Group”  .R. . - au 

reflectat în mod prioritar interesele Partidului Democrat în alegeri, în detrimentul 

pluralismului mediatic (în noiembrie  omul de a aceri  i politicianul  ladimir Pla otniuc  

vicepre edintele P M  s-a declarat oficial proprietarul acestor posturi, înregistrându-le într-o 

nou   irm  - General Media Group Corp.). 

 

 Piața media 
 

Acela i Raport al Misiunii de  bservare a Ale erilor    E/B     menționea   c  „tabloul 

mi loacelor de in ormare în mas  este caracteri at de un num r considerabil al acestora, 

inclusiv 64 de posturi de televiziune (5 cu acoperire na ional )  57 de posturi radio  circa 400 

de publica ii scrise  i numeroase media online. Televi iunea este cea mai important  surs  de 

in orma ii  în special în a ara capitalei. Difuzorul public Moldova 1 este  inan at preponderent 

din bu etul de stat  i r m ne unul din cele mai vi ionate mi loace media. În timp ce 

mi loacele tip rite lupt  cu tira ul în descre tere, penetrarea Internetului  i cititorii mass-media 

online  inclusiv a portalurilor politice  sunt într-o cre tere rapid ”.
27

 

 

 a 1 ianuarie 2015  în Republica Moldova erau înre istrate 218 licențe audiovi uale  dintre 

acestea  72 de licențe de emisie pentru serviciile televi ate  i 58 - pentru serviciile 

radio onice: 35 de licențe pentru di u area serviciilor televi ate prin eter; 10 licențe pentru 

studiouri televi ate cu emisie prin satelit; 27 de licențe pentru studiouri televi ate cu emisie 

prin cablu; 55 în domeniul di u  rii serviciilor radio prin eter; 2 în domeniul di u  rii 

serviciilor radio prin satelit; 1 în domeniul di u  rii serviciilor radio prin  ir.
28

 

 

Pe l n   cele dou  posturi de televi iune – Moldova 1, gestionat de IPNA Compania 

Teleradio Moldova  i T  G   u ia   estionat  de IPRA Compania Gagauziya Radio 

Televi ionu  pe piața auto ton  activea   o întrea   rețea de instituții audiovi uale private. 

 eclarațiile privind transparența propriet ții  depuse la   A  demonstrea   îns  c  acestea se 

a l  în mare parte sub controlul unor oameni de a aceri  i politicieni. Interesul oamenilor 

politici de a investi în posturi T  se datorea    aptului c  acestea repre int  la ora actual  

sursa principal  de in ormație a populației. Barometrul  piniei Publice din noiembrie 2015 

constat  c  63% din respondenți consider  televi iunea drept cea mai important  surs  de 

in ormare. Pe locul al doilea ca importanț  este  nternetul  cu 24% din respondenți.  

 

În 2015  pe piața media s-a conturat clar  enomenul concentr rii  i  olosirea presei pe post de 

                                                 
25  http://cca.md/files/D.20-93%20iunie%202015.pdfhttp://cca.md/files/D.18-87%20din%2027%20mai%202015.pdf;  
26 http://www.e-democracy.md/files/elections/parliamentary2014/final-report-osce-elections-2014-ro.pdf 
27 http://www.e-democracy.md/files/elections/parliamentary2014/final-report-osce-elections-2014-ro.pdf 
28  http://cca.md/files/RAPORT%20CCA%202014-%20var.2.pdf  
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instrument de imagine. Exemplul cel mai elocvent este omul de a aceri  i politicianul P  

 lad Pla otniuc  care deține  4 televi iuni cu acoperire național  – Publica TV, Prime, Canal2 

 i  anal3  i 3 posturi de radio – Publika FM  Mu  FM  i Maestro FM. În total  acestea ar 

acoperi  potrivit estim rilor ap rute în pres , circa  60-70% din piața T .  

 

Deputatul liberal-democrat   iril  ucinsc i este proprietarul a dou  canale de televi iune - 

T  7  i Bravo.  mul de a aceri  ictor Ţopa  re u iat în Germania dup  ce a  ost condamnat 

pentru  raud  în R. Moldova, este proprietarul postului  urnal T . Fostul ministru al Ap r rii  

 aleriu Ple ca  deține postul T  “Moldavian Business   annel” împreun  cu cet țeanul azer 

Seymur Akhundzada  vicedirectorul u inei metalur ice din R bnița  i directorul acestei 

întreprinderi, Talgat Baitaziev. Presa scrie c   lan   or  milionarul al c rui nume  i urea   în 

Raportul Kroll  ar sta în spatele EUR  T   i A T T   în acte acestea  iind înre istrate pe 

numele Ritei Ţvic  directoarea A en iei de  tiri Novosti-Moldova. În luna decembrie, CCA a 

acordat licenț  de emisie postului NT  Moldova  al c rui  ondator este deputatul P RM 

 orneliu Furculiț . Accent T  este asociat de asemenea cu P RM  i are ca  ondator o  irm  

din Federa ia Rus . Numeric  piața audiovi ual  s-a extins, dar calitatea produselor sale 

r m ne îndoielnic   din cau a c  politicienii tratea   propriet țile din media ca pe ni te 

a aceri proprii  i se implic  în politicile editoriale ale acestora.   

 

 odul audiovi ualului conține prevederi cu privire la num rul de licențe pe care le deține un 

proprietar media, dar nu  i la cota de pia   care revine acestor posturi T   de acoperirea 

local   re ional  sau na ional  a acestora. E perții media sunt în ri orați de  enomenul 

concentr rii  i semnalea   c  avem de a  ace cu  "berlusconi area" mass-mediei din 

Moldova.
29

  

 

Și în anul 2015  piața media din R. Moldova a  ost  dominat  de produse mediatice  din 

Federația Rus .Televi iunea de stat a Federației Ruse, de exemplu, este pre ent  în proporție 

de 50 la sut  în R. Moldova. În Moldova  ca  i în ma oritatea ț rilor e -sovietice, cele mai 

populare sunt retransmisiunile posturilor ruse ti Pervîi Kanal, NTV, RTR sau REN TV, care 

sunt diluate cu ceva conținut auto ton. Impactul negativ al presei ruse ti este determinat de 

 aptul c  ma oritatea programelor lor informativ-analitice sunt ideologizate, axate deschis pe 

promovarea politicii Kremlinului  i pe discreditarea Uniunii Europene  a valorilor 

occidentale  pe cultivarea sentimentelor antirom ne ti  i interpretarea istoriei în stilul 

ideologiei staliniste, sovietice.  

 

  A a sancționat pe parcursul anului mai mulți radiodi u ori care retransmit posturi ruse ti 
30

 

dar un singur post – TV7 – a acceptat s  scoat  din  rila sa de emisie pro ramele in ormativ-

analitice ale postului NTV de la Moscova. Ast el  piața media din R. Moldova a devenit o 

surs  de  manipulare  i de in ormare pentru cet țenii R. Moldova. Știrile manipulatorii devin 

”credibile” fiind transmise în contextul unor emisiuni de divertisment realizate profesionist de 

posturile ruse ti  care bene icia   de un public spectator numeros  i stabil în Moldova. 

 

În R. Moldova la compartimentul media sunt înregistrate 308 site-uri, potrivit catalogului web 

www.top20.md. Dintre acestea, doar câteva zeci de site-uri sunt specializate în difuzarea 

 tirilor  i a altui conținut  urnalistic  i sunt actuali ate  ilnic. Ele sunt  ie instituții de pres  ca 

atare   ie repre int  corespondentul de pe web al posturilor de televi iune   iarelor sau 

posturilor de radio. Potrivit ratingului întocmit de Compania internațional  Gemius, în 2014 

cele mai vizitate site-uri de  tiri în R. Moldova au fost point.md  protv.md  i unimedia.md.  

                                                 
29  http://jurnal.md/ro/social/2015/10/27/expert-media-despre-berlusconizarea-presei-in-rm-din-caine-de-paza-al-societatii-

mass-media-s-a-transformat-in-caine-de-paza-al-patronului/ 

 
30 http://cca.md/files/Trim.%20II%202015%20.pdf 
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Media online este în continu  de voltare în Moldova  dar  i aici se resimte in luența  actorului 

politic.  a s  r itul anului trecut  companiile  nteract Media  i Mira a au semnat un contract 

de vânzare-cump rare a portalului de  tiri UN ME  A  suspectat pe rețelele de sociali are c  

în spatele acestei afaceri ar sta un partid politic. Raportul privind monitorizarea mass-media în 

campania electoral  pentru ale erile locale  enerale  reali at de      constat  c  

Unimedia.in o a re lectat campania în materiale nep rtinitoare  i a asi urat par ial pluralismul 

 i diversitatea surselor. Totu i  „num rul mare de articole care au pre entat P  M în conte t 

po itiv  dar  i apari iile directe/citatele  recvente indic  asupra  aptului c  Unimedia.info a 

 avori at editorial acest partid”.
31

  

 

Concentrarea mass-mediei  ace s  scad  nivelul de pro esionalism al  urnali tilor.  obor rea 

standardelor profesionale este cau at  de nerespectarea Codului deontologic de c tre 

 urnali ti  atunci c nd ace tia accept  s   ac   ocul politicienilor  accept nd s   ie antrenați în 

campanii, fie de lustruire a imaginii patronului-politician, fie de denigrare a adversarilor 

politici ai acestuia.  a ul di u  rii unei înre istr ri video în care e -premierul Filat a fost 

surprins în iposta e intime  di u at de un portal de  tiri  despre care se spune c  ar aparține 

rivalului s u politic   ladimir Pla otniuc  este un exemplu elocvent în acest sens. 

Organi ațiile de media au di u at o declarație în care au   cut apel c tre  urnali ti „s  nu se 

lase manipulați sau cump rați de actorii politici care încearc  s  ia sub control c t mai multe 

instituții media”.
32

 Consiliul de Pres  a încercat s  e amine e ca ul într-o  edinț   dar 

redactorul portalului a re u at s  se pre inte  r spun  nd invitației printr-o scrisoare 

desc is .
33

 În decembrie, alte campanii i-au avut drept țint  pe  on  tur a  în le  tur  cu 

deci ia Pre edintelui Nicolae Timofte de a-l desemna la postul de premier, sau pe ex-ministra 

Maia  andu  care a anunțat c  î i  ace partid politic.  nstituțiile de pres  a late în proprietatea 

lui Vlad Plahotniuc au publicat un ciclu de materiale anti- tur a  i anti-Sandu, în care au 

pre entat aceste personalit ți e clusiv din punctul de vedere al Partidului Democrat. 

Publika.md a interpretat a irmațiile Ambasadorului  UA   ames Pettit   despre situația din R. 

Moldova, punându-le în contextul deciziei de desemnare de c tre Pre edintele ț rii a lui  on 

 tur a la  uncția de premier.  up  ce Ambasada  UA a emis un comunicat
34

 în care a afirmat 

c  mesa ul ambasadorului a  ost denaturat  Publika T  a recunoscut aceast  „ re eal  

re retabil ”.
35

 

 

Potrivit datelor Biroului Național de  tatistic   în R. Moldova sunt înre istrate 171 de  iare  i 

258 de reviste.
36

 Presa în limba rom n  apare în tiraje mult mai reduse decât presa de limb  

rus .  ituația  iarelor  i revistelor este  ubred  pe piața media din cauza problemelor 

economice cu care se con runt  ani la r nd.  a toate acestea se adau    i problemele de 

difuzare. Po ta Moldovei  care deține monopolul în domeniul di u  rii pune condiții aspre 

redacțiilor  ma or nd prețurile la serviciile sale. În anul 2015  Asocia ia Presei  ndependente 

(AP )  i editorii publica iilor periodice au adresat o  crisoare  esc is  c tre Parlamentul RM  

Guvernul RM  Ministerul Te nolo iei  n orma iei  i  omunica iilor   onsiliul municipal 

  i in u  Întreprinderea de  tat “Po ta Moldovei” în care au atras atenția asupra consecin elor 

la care pot duce asemenea ma or ri.
37

 

                                                 
31 http://www.media-azi.md/ro/publicatii/raport-final-monitorizarea-mass-media-în-campania-electoral -pentru-alegerile-locale 
32 http://www.api.md/news/view/ro-declaratie-a-ong-urilor-de-media-presa-nu-trebuie-sa-se-lase-manipulata-de-factorul-politic-

1026 
33 http://moldova24.info/2015/11/raspuns-la-invitatia-consiliului-de-presa/ 
34 http://www.europalibera.org/archive/news/20151222/445/445.html?id=27442459 
35 http://www.publika.md/precizarea-publika-tv-privind-mesajul-ambasadorului-american-la-chisinau_2481181.html 
36    http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/Saveshow.asp 
37  http://api.md/news/view/ro-scrisoare-deschisa-catre-parlamentul-rm-guvernul-rm-ministerul-tehnologiei-informatiei-si-

comunicatiilor-consiliul-municipal-chisinau-intreprinderea-de-stat-posta-moldovei-1004 
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http://api.md/news/view/ro-scrisoare-deschisa-catre-parlamentul-rm-guvernul-rm-ministerul-tehnologiei-informatiei-si-comunicatiilor-consiliul-municipal-chisinau-intreprinderea-de-stat-posta-moldovei-1004
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II. Audiovizualul public 

 

 Consiliul Coordonator al Audiovizualului 
 

  A a intrat în anul 2015 cu 3 locuri vacante  dup  e pirarea mandatelor a 3 membri  - 

Marian Pocaznoi, Ignat Vasilac e  i  asile Tabun cic. În aprilie  parlamentul a numit în 

 uncție doi membri ai   A –  l a Guțuțui  i  ra o   icol  pentru care au votat deputații 

P  M  P M  i P RM  iar la începutul lunii mai  acelea i 3  racțiuni parlamentare au votat 

candidatura lui Artur Cozma, ex-ministru al  ulturii în perioada  uvern rii comuniste  în 

calitate de membru al CCA. Din mai p n  la s  r itul anului 2015  instituția de re lementare 

în audiovi ual a activat în componenț  deplin . 

 

Priorit țile anului 2015 pentru   A se re  sesc în Planul Național de Acțiuni pentru 

implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea European  pentru 

perioada  2014-2016. În ceea ce prive te de voltarea pieței mass-media audiovizuale, CCA s-

a an a at s  promove e producția audiovi ual  auto ton  prin monitori area sistematic  a 

serviciilor de pro rame privind di u area volumului minim de produs auto ton  precum  i s  

studie e e periența statelor membre ale UE privind trecerea la televi iunea di ital  terestr   i 

preluarea bunelor practici pentru reali area pro ramului național de trecere de la televi iunea 

analo ic  terestr  la cea di ital  terestr . Alte priorit ți au  ost: s  asi ure e primarea 

pluralist  a curentelor de opinie  i idei  pluralismul social-politic  i diversitatea lin vistic   

cultural   i social ; suprave  erea constant  a ec ilibrului social-politic  a ec idistanței  i 

obiectivit ții în perioada campaniei electorale; asi urarea protecției patrimoniului cultural-

lingvistic prin monitorizarea serviciilor de programe radio  i tv  identi icarea posibilit ților de 

a stimula di u area operelor europene pe piața audiovi ual  din R. Moldova etc.
38

    

 

Pe parcursul anului  instituția a e ectuat mai multe monitori  ri tematice  i a aplicat amen i 

radiodifuzorilor care: nu au asi urat volumul necesar de conținut auto ton; au avut un 

comportament  p rtinitor în campania ale erilor locale; au pus pe post mesa e propa andistice 

 i manipulatorii  sau au admis alte dero  ri de la condițiile de licențiere etc. Cu toate acestea, 

experți media naționali  i internaționali sunt de p rerea c  amen ile cu care operea     A ar 

 i prea mici  i din aceast  cau   m surile de constr n ere nu sunt e iciente. Misiunea 

 nternațional  de  bservare a Ale erilor  de e emplu  constat   aptul c    A în alegerile 

locale din anul 2015 a aplicat amenzi minime pentru nerespectarea regulamentului CEC de 

re lectare a campaniei electorale  i c  „mecanismul   A de e ecutare r m ne slab  deoarece 

îi lipsesc remedii e iciente  i oportune”.
39

 

 

CCA poate acorda urm toarele sancțiuni: a/ averti are public ; b/ retra ere a dreptului de a 

di u a anunțuri publicitare pe o anumit  perioad ; c/amend ; suspendare a licenței de emisie 

pentru o anumit  perioad ; e/ retra ere a licenței de emisie.
40

 Amenzile constituie 1800  i, 

respectiv, 5400 M  .  uspendarea sau retra erea licenței sunt aplicate doar în cazuri 

e cepționale. În vara anului 2014   onsiliul  oordonator al Audiovi ualului a suspendat 

emisia pe teritoriul R. Moldova a postului de televi iune „Rossia24” pentru perioada 1 iulie 

2014 - 1 ianuarie 2015. Hot r rea   A a  ost atacat  în instan   de pre edintele partidului 

„ asa Noastr  - Moldova”  e -deputatul Gri ore Petrenco.  urtea de Apel   i in u a dat 

                                                 
38 http://cca.md/files/RAPORT%20CCA%202014-%20var.2.pdf 
39 http://www.osce.org/ro/odihr/elections/moldova/164316?download=true 
40http://www.cca.md/files/Ghid%20privind%20cadrul%20normativ%20in%20domeniul%20audiovizualului%20din%20R.M.pdf 
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câ ti  de cau     A. Autorit  ile din G   u ia nu s-au con ormat deci iei   A; la  el  în mai 

multe re iuni ale   rii retransmisia postului rusesc Rossia24 nu a  ost suspendat . 

În 2015  în  edința sa din 27 mai    A a decis: ” istribuitorii de servicii a lați sub  urisdicția 

Republicii Moldova vor sista retransmisia postului de televiziune Rossia24 pe teritoriul 

Republicii Moldova”.
41

 Pentru aceast  deci ie au votat toți cei 9 membri ai   A. 

Monitori  rile   A au ar tat c  „Rossia 24” a înc lcat mai multe articole din Codul 

audiovi ualului  precum  i a actelor internaționale  cum ar  i  onvenția pentru ap rarea 

drepturilor  i libert ților  undamentale ale omului   onvenția european  pentru televi iunea 

trans rontalier .  a  el  s-a constatat înc lcarea prevederilor articolului 34 (al.3) al  onstituției 

R. Moldova: ” reptul la in ormație nu trebuie s  pre udicie e m surile de protecție a 

cet țenilor sau si uranța național ”.
42

 În aceea i  edinț   alți radiodi u ori - Prime TV, Ren 

Moldova, RTR - Moldova – au primit amend  ma im  pentru dero  ri repetate de la 

prevederile condițiilor de licențiere  i nerespectarea le islației audiovi uale naționale a R. 

Moldova. Postul TV7 a fost amendat  doar cu1800 de lei, luându-se în considerare  aptul c  

administrația sa a renunțat la buletinele de  tiri  i emisiunile in ormativ-analitice retransmise 

din Federația Rus .  

 

Autorit țile ruse  i-au e primat nedumerirea vi avi de suspendarea emisiei postului rusesc 

„Rossia24”. la  el  Misiunea    E a constatat c  deci ia   A „încalc  principiul 

proporționalit ții  i contravine alineatului 9.1 al Documentului reuniunii OSCE de la 

 open a a din 1990”.
43

  

 

Pe 8 decembrie  membrii   A au acordat licenț  de emisie unui nou radiodifuzor local – 

NTV Moldova (fondator Compania Exclusiv Media SRL  condus  de  orneliu Furculiț   

deputat socialist)  – care a obținut dreptul de a retransmite postul de televi iune rusesc NT . 

 icența de emisie a  ost eliberat  în po ida recomand rilor  or ani ațiilor de media, care 

atr  eau atenția   A într-o declarație la impactul ne ativ pe care l-ar putea avea aducerea pe 

piaț  a unui alt post rusesc. Ar umentul  NG-urilor de media a  ost c  le islația R. Moldova 

nu conține în pre ent prevederi ce ar prote a spațiul in ormațional de manipularea  i 

propa anda str in .
44

  

 

O problem  care a preocupat CCA în anul 2015 a  ost tran iția de la televi iunea analo ic  

terestr  la cea di ital  terestr . Potrivit Acordului de la Geneva, pe care R. Moldova l-a 

semnat în 2006  țara noastr  era obli at  s  e ectue e tran iția timp de 9 ani  p n  la 15 iunie 

2015. Tran iția a  ost îns  ter iversat   i, pe 31 iulie 2015, parlamentul a adoptat Legea nr. 

167, prin care a e tins termenul trecerii la televi iunea di ital  p n  la 31 decembrie 2017. 

Totodat   potrivit le ii    A trebuie s  elabore e  în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare 

a acesteia  recomand ri privind mecanismul trecerii radiodi u orilor de la regimul de 

televi iune analo ic  terestr  la cel de televi iune di ital  terestr   ast el înc t s  nu admit  

lichidarea lor. 

 

 ubiectul di itali  rii s-a a lat  i pe agenda primului Forum al Mass - Media din Moldova, 

care a optat pentru o erirea licențelor pentru duple ele naționale pe criterii e acte  i 

m surabile. Forumul a propus s   ie or ani ate de bateri publice cu participarea tuturor celor 

interesați pe marginea proiectului Re ulamentului cu privire la procedura  i condi iile de 

eliberare a licen elor de emisie di itale  i a autori a iilor de retransmisie di itale pentru 

utilizarea multiplexurilor, elaborat de CCA, stabilirea unor criterii clare  i transparente de 

                                                 
41  http://cca.md/files/D.%2018-86%20din%2027%20mai%202015.pdf  
42 http://cca.md/files/D.%2018-86%20din%2027%20mai%202015.pdf 
43  http://www.osce.org/odihr/elections/moldova/164311?download=true 
44 http://api.md/news/view/ro-ong-urile-de-media-cer-cca-sa-intreprinda-masuri-imediate-si-energice-pentru-depoluarea-spatiului-

mediatic-1047 

http://cca.md/files/D.%2018-86%20din%2027%20mai%202015.pdf
http://www.osce.org/odihr/elections/moldova/164311?download=true
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distribuire a pac etelor de servicii de pro rame în multiple e  inclusiv asi urarea în pac etul 

de ba   a diversit ții necesare în  uncție de interesele telespectatorilor: servicii publice, 

servicii generaliste, servicii tematice etc. Pentru a evita riscul lic id rii unor radiodi u ori 

locali/re ionali în procesul tran iției de la re imul de televi iune analo ic  terestr  la cel de 

televi iune di ital  terestr , s-a propus ca   A s  e amine e posibilitatea de a acorda 

ajutoare financiare acestor radiodifuzori.  

 

  alt  problem  pe a enda   A a ținut de implementarea  e ii nr. 28 pentru modi icarea  i 

completarea Codului audiovizualului. CCA a elaborat Declarația cu privire la asigurarea 

transparenței propriet ții  i i-a obligat pe proprietarii bene iciari din audiovi ual s  semne e  i 

s  pre inte aceast  declarație pe propria r spundere. Totu i  e perții media constat   lipsa altor 

acțiuni e iciente din partea   A  care ar duce la  implementarea le ii.
45

  În pres  au ap rut 

semnale precum c  unele instituții audiovi uale ar avea alți proprietari  i bene iciari dec t 

persoanele înre istrate în declarații. În replic     A a r spuns c  nu dispune de împuterniciri 

pentru a veri ica declarațiile depuse de proprietari pe propria r spundere. De asemenea, CCA 

nu a avut nimic de obiectat c nd  dup  depunerea declarațiilor, au devenit clare tendințele de 

concentrare a mass-mediei în R. Moldova. E perții media consider   c    A ar trebui s  aib  

un  rad mai mare de implicare în acest sens  i c  problema ar putea  i soluționat  prin 

adoptarea unui nou Cod al audiovizualului.
46

 În decembrie   omisia Parlamentar  pentru 

mass-media a inițiat consult ri publice pe mar inea proiectului de cod elaborat de  NG-urile 

de media în anul 2011  avi at  i de instituțiile europene  dar care nu a  ost e aminat în plenul 

parlamentului. 

 

În 2015  au r mas s  plane e asupra instituției suspiciunile c  aceasta ar  i in luențat  politic. 

Acu ațiile au  ost con irmate  i în luna iunie, când  membrul CCA  Artur Cozma  a fost 

convocat de liderul P RM la partid  pentru a da e plicații cu privire la votul s u pentru 

suspendarea retransmisiei postului rusesc Rossia24 pe teritoriul R. Moldova. E perții media 

au calificat acest caz drept control asupra unui membru al CCA din partea partidului care l-a 

dele at în consiliu  i o con irmare a  aptului c  membrii   A sunt selectați  i numiți pe 

criterii politice. Artur Cozma nu este membru al PCRM, cu toate acestea, într-o emisiune 

televi at  liderul  ormațiunii   ladimir  oronin  l-a numit „tr d tor”  pentru c  votul s u nu 

era conform cu politica PCRM.
47

  up  ce a  ost c emat pentru raport la partid   o ma a 

depus la Parlament o cerere de demisie din  uncția de membru al   A  îns  în scurt timp a 

retras-o.
48

  

 

 IPNA Compania Teleradio Moldova (TRM) 

 

Timp de 15 luni  din decembrie 2013 p n  în martie 2015, Consiliul de Observatori al IPNA 

 ompania „Teleradio - Moldova” (TRM) practic nu a  uncționat  din cau a c  a avut în 

componența sa doar 3 membri  în loc de 9. În martie 2015  parlamentul a aprobat 

candidaturile a 4 membri noi în cadrul CO -  ilia Gure  ( osta  e   a  erviciului de pres  în 

Guvernul Filat)   tela Nistor ( osta  e   a  erviciului de pres  la Ministerul Te nolo iei 

 n ormației  i  omunicației)   udmila  asilac e (fost redactor-prezentator la Moldova 1)  i 

 italie Țape  (re i or). În  avoarea celor 4 candidați au votat 55 de deputați din  racțiunile 

P RM  P  M  i P . Potrivit liberalilor  care au contestat aceast  procedur   doi membri ai 

   ale i în luna martie de parlament ar aparține P  M  alți 2 – P M. Înc  doi membri  

                                                 
45 http://media-azi.md/ro/stiri/angela-aram -coautoare-codului-audiovizualului-”nu-codul-trebuie-schimbat-ci-clasa-politic ” 
46 http://media-a i.md/ro/stiri/e perți-media- apte-licențe-deținute-de-o-sin ur -persoan -a ectea  -grav-pluralismul-de 
47 http://www.publika.md/tradare-voronin-despre-votul-lui-cozma-in-favoarea-retransmiterii-postului-rossia-24-in-

moldova_2321981.html 
48 http://jurnal.md/ro/politic/2015/6/2/artur-cozma-si-a-dat-demisia-din-functia-de-membru-al-cca/ 
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potrivit liberalilor  urmau s   ie din partea comuni tilor. Ultimii nu au putut  i ale i de 

parlament pe parcursul anului 2015, astfel CO a activat doar cu 7 membri. 

 

Mai mulți e perți media au  ost propu i de CCA pentru a participa la acest concurs, dar nu au 

 ost selectați de  omisia Parlamentar  pentru mass-media  care a dat pre erinț  unor persoane 

mai puțin competente  dar loiale din punct de vedere politic. În martie  or ani ațiile de media 

au difuzat o declarație de pres   în care s-au ar tat în ri orate de „continuarea practicilor 

condamnabile  antidemocratice  i ile ale de parta are politic  a  uncțiilor în structurile de 

re lementare  i suprave  ere în domeniul audiovi ualului”  i au solicitat insistent realizarea 

unor reforme reale pentru dezvoltarea mass-mediei   i nu mimarea acestora. În declarație se 

menționea  : „Modul de desemnare recent  a patru membri în    al  PNA  ompania 

„Teleradio - Moldova”  în lipsa unor criterii clare  m surabile  i transparente ne determin  s  

constat m  i s  semnal m:  

- c   uncțiile au  ost parta ate politic – c te dou   iec rui partid din coaliția minoritar ; 

- c   indirect  parlamentul a demonstrat neîncredere în   A (componența c ruia  de 

asemenea, el o desemneaz   i nor nd 8 din cei 12 candidați selectați de   A; 

- c  a  ost înc lcat principiul dictat de le e de înnoire periodic  a componenței    cu o 

treime.”
49

 

 

Pe 4 iunie   onsiliul de  bservatori a des   urat concursul pentru desemnarea pre edintelui 

radiodifuzorului public național   uncția  iind liber  înc  din luna decembrie 2014. În cadrul 

 edinței  i-au pre entat proiectele de intenție 4 candidați – Olga Bordeianu, Ghenadie Brega, 

 on Ter uț   i Nicu  corpan.  andidatul  on Ter uț  a obținut 2 voturi  5 voturi au revenit 

 l  i Bordeianu  iar ceilalți doi candidați nu au obținut niciun vot. În  uncția de pre edinte al 

TRM a  ost aleas   l a Bordeianu.  andidatura ei a  ost contestat  c iar a doua  i de 

societatea civil   dup  ce pe rețelele de sociali are au ap rut mai multe in ormații cu privire la 

falsul pe care  l-ar  i comis în   .  l a Bordeianu declarase c  a studiat în 2014 la New York 

Film Academy  iar conducerea instituției din  UA  contactat  de un blo  er din R. Moldova  

a irma c  instituția nu a avut o student  cu acest nume. Membrul    Petru Gro avu a solicitat  

verificarea certificatelor de absolvire a cursurilor de la New York Film Academy a 

c  ti  toarei la concurs.  -a dovedit c   în realitate  Bordeianu frecventase un atelier în cadrul 

filialei academiei americane de la Moscova. Petru Gro avu a solicitat s -i fie retras votul pe 

care îl acordase în a un candidatei  dar  uri tii de la „Teleradio Moldova” au declarat c  acest 

lucru este imposibil  întruc t le islația nu conține prevederi cu privire la retragerea votului de 

c tre  membrii   . Petru Gro avu a contestat  acest re u  în instanța de  udecat   care nu a 

scos deocamdat  o deci ie pe acest ca . 

 r ani ațiile de media au e ectuat o proprie evaluare a modului în care    a des   urat 

concursul  i au a uns la conclu ia c   l a Bordeianu a  ost  „candidatul cel mai slab”. Îns  i 

modalitatea de selectare a candidatului pentru  uncția de director al  PNA Teleradio-Moldova 

a  ost considerat  ca  iind una „viciat ”.
50

 Între altele, ONG-urile de media le-au repro at 

membrilor    c  au studiat super icial dosarele depuse de aspiranții la  uncția de pre edinte 

al TRM  i c   „intenționat  sau neintenționat  nu au dorit s  veri ice nici veridicitatea   -

urilor  nici ponderea/concretețea proiectelor de intenție ale acestora”. Într-o declarație   NG-

urile de media au solicitat „demisia de onoare  a celor 5 membri care au votat candidatura 

 l  i Bordeianu pentru  uncția de pre edinte al  PNA  ompania Teleradio-Moldova    r  a  i 

studiat  i anali at su icient dosarele aspiranților la respectiva  uncție”  atr   nd atenția la 

 aptul c  „acest lucru poate duce la pre udicierea interesului public.”
51

   

 

Pe 5 iunie     a des   urat concursul pentru  uncția de director al Radio Moldova  devenit  

                                                 
49 http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile- i-e per ii-media-sunt-în ri ora i-de-mersul-reformelor- i-de-parta  rile-politice-0 
50 http://independent.md/cum-s-a-ales-directorul-teleradio-moldova-ce-arata-o-evaluare-independenta/#.Vn8SJYTxhsM 
51 http://media-a i.md/ro/stiri/declarație-de-pres -co-al-ipna-compania-”teleradio-moldova”-mimat-e ercițiul-democratic-de 
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vacant  în  ebruarie 2015  dup  e pirarea mandatului lui Ale andru  oro an.  osare de 

participare au depus  eaceslav G eor  i enco  Ale andru  oro an  Eduard Maciac  Adrian 

Petcu  Nicu  corpan  i Ște an  ec reanu (ultimul a renunțat la competiție pe 3 iunie). Niciun 

candidat nu a reu it s  obțin  num rul necesar de voturi  i  uncția a r mas liber    iind 

ocupat  p n  în pre ent de un interimar.  rept urmare a scandalului din     declan at de 

ale erea  l  i Bordeianu la postul de pre edinte al TRM   udmila  asilac i, pre edinta  O, 

 i-a dat demisia, în aceast   uncție  iind aleas  membra CO Doina Deleu.  

 

În noiembrie  2015   entrul pentru  urnalism  ndependent a lansat studiul „Activitatea 

 onsiliului de  bservatori al  PNA „Teleradio - Moldova” între re orme  i „stabilitate”. 

Lucrarea  ace o anali   cantitativ   i calitativ  a activit ții    în perioada 2010-2015  i vine 

cu recomand ri concrete privind îmbun t țirea situației.
52

 

 

 IPRA Compania Teleradio-Găgăuzia (TRG) 
 

 ompania Public  Re ional  Gagauzya Radio Televizionu, a doua ca m rime dup   PNA 

Compania Teleradio - Moldova  a traversat în anul 2015 o cri   pro und    enerat  de 

controlul politic din partea autorit ților publice locale  i in luențat  de ale erile ba canului 

autonomiei     u e  care s-au des   urat pe 22  martie. Înc  la începutul anului  societatea 

civil  din re iune atr  ea atenția la posibilele consecințe ale acestei cri e  consider nd c  ea 

„ar putea submina capacitatea  P TRG de a re lecta campania electoral   con orm 

prevederilor cadrului de reglementare a alegerilor guvernatorului G   u iei”.
53

 

 

Toate sonda ele privind intențiile de vot ale cet țenilor din autonomia     u a indicau  ansele 

ma ime ale candidatei spri inite de Partidul  ociali tilor   rina  la   care a c  ti at ale erile 

din primul tur. Unul din cei 9 concurenți ai acesteia  Nicolai  udo lo  a solicitat   A s  

siste e transmisiunile postului de televi iune “Rossia 24”  p n  pe 5 aprilie  pe motiv c  acest 

post din Federația Rus  se implic  direct în susținerea  rinei  la   i “încalc  prevederile 

le isla iei electorale a Moldovei  i cele ale  e ii cu privire la ale erile Guvernatorului 

G   u iei”  promov nd-o pe Vlah inclusiv în ziua alegerilor.
54

 

 

 on lictele interne din cadrul administrației TRG au m cinat  i în acest an compania. Acestea 

au a uns  i pe a enda   A  care  pe 5 iunie  a  e aminat în  edinț  petiția e -pre edintei TRG  

Anna Harlamenco  remis  de deputata în Parlament, Valentina Buliga (PDM)  privind situa ia 

creat  la  ompania Public  Gagauzya Radio Televizionu.
55
 În peti ie, Anna Harlamenco 

men iona c  în UTA G   u ia a început procesul de lic idare a  ompaniei Publice Gagau ya 

Radio Televi ionu  i c  în acesta este implicat pre edintele Adun rii Populare G   u ia   . 

 onstantinov. Potrivit peti ionarei, pe 22 aprilie 2015  ea a  ost ile al destituit  din  unc ia de 

pre edint  a Companiei Publice Gagau ya Radio Televi ionu. Totodat   Harlamenco atr  ea 

atenția   A c    onsiliul de  bservatori al  nstitu iei Publice Re ionale a Audiovi ualului 

Gagauziya Radio Televi ionu a ini iat procesul de reor ani are a companiei. Mi loacele 

te nice ale companiei  potrivit ei  urmau s   ie  olosite în interesul distribuitorilor de servicii 

din re iune la crearea multiple ului odat  cu trecerea la televi iunea di ital   iar ace tia din 

urm  -  s  perceap  ta e pentru serviciile acordate cet  enilor. În conte t  peti ionara sus inea 

c  la  unc ia de pre edinte al  ompaniei Publice Gagau ya Radio Televi ionu a  ost numit 

unul dintre distribuitorii de servicii din or.  omrat   . Piron  „care are scopul de a distru e 

                                                 
52 http://media-azi.md/sites/default/files/CO-studiu-2015-web.pdf 
53 http://media-a i.md/ro/stiri/declarația-or ani ațiilor-societ ții-civile-în-le  tur -cu-criza-administrativ -de-la- compania 
54 http://jurnal.md/ro/politic/2015/3/23/irina-vlah-a-castigat-detasat-alegerile-din-gagauzia/ 
55 http://cca.md/files/D.%2020-96%20din%2005.06.2015.pdf 
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compania  i a acapara toat  in rastructura”.

56 
  A a luat act de petiția  Annei Harlamenco  

privind situa ia creat  la  ompania Public  Gagau ya Radio Televi ionu  i a remis-o spre 

e aminare Procuraturii Generale a R. Moldova  i  ancelariei de  tat. 

 

Toate aceste neînțele eri s-au derulat pe fundalul unui con lict latent  care durea   de ani de 

 ile  între   A din   i in u  i autorit  ile din G   u ia  privind licen ierea radiodi u orilor. 

 odul audiovi ualului stipulea    în articolul 23  alin.1 c  „ icențele de emisie pentru 

di u area serviciilor de pro rame pe cale radioelectric  terestr  se eliberea   de c tre 

 onsiliul  oordonator al Audiovi ualului în ba   de concurs”.
57

 Dar în 2014, Adunarea 

Popular  a G   u iei a adoptat proiectul  e ii  UTA G   u ia privind modi icarea  i 

completarea Legii audiovizualului nr. 66-XX    /    din 10 iulie 2007 a UTA G   u ia, prin 

care a substituit atribu iile le ale ale   A  i ale A en iei Na ionale pentru Re lementare în 

 omunica ii Electronice  i Te nolo ia  n orma iei de a elibera licen e de emisie  licen e de 

utili are  i autori a ii de retransmisie  inclusiv pentru  recven e terestre  care  potrivit art. 12 

al  odului audiovi ualului constituie patrimoniu na ional. Prin acelea i modi ic ri  Adunarea 

Popular  a G   u iei  i-a atribuit în mod voluntarist împuterniciri de monitori are  i control 

al respect rii de c tre radiodi u ori  i distribuitorii de servicii a prevederilor  e ii 

audiovizualului a UTA G   u ia; competen ele de a suprave  ea respectarea prevederilor 

le isla iei audiovi uale de c tre de in torii de licen e de emisie  i autori a ii de retransmisie. 

Totodat   a  ost instituit  o alt  procedur  de ale ere  i numire a membrilor  onsiliului de 

 bservatori ai  nstitu iei Publice Re ionale a Audiovi ualului Gagauziya Radio Televizionu, 

decât cea indicat  de  odul audiovi ualului al R. Moldova.  

 

CCA a calificat aceste ac iuni drept ile ale  i în contradicție cu  e ea privind statutul  uridic 

special al G   u iei. În octombrie 2014    A a sesi at Pre edin ia  Parlamentul  Guvernul  

Procuratura General    urtea  onstitu ional   i  erviciul de  n orma ii  i  ecuritate în 

le  tur  cu ini iativa de modi icare  i completare a  e ii audiovi ualului a UTA G   u ia cu 

norme ile ale ce contravin  onstituției R. Moldova.
58

 ONG-urile de media au cerut  Adun rii 

Populare a G   u iei s  respin   acest proiect de le e  consider nd inacceptabil adoptarea 

unor prevederi care contravin le isla iei R. Moldova.
59

  Adunarea Popular  a G   u iei nu a 

ținut cont de aceasta  i pe 4 noiembrie modi ic rile  i complet rile  e ii UTA G   u ia nr. 66 

din 10 iulie 2007 cu privire la televi iune  i radio au  ost adoptate.  ancelaria de  tat a 

contestat în instanț  actul normativ din G   u ia.  e  acto    A nu controlea   în pre ent 

transmisiile sau licen ierea de pe teritoriul re iunii autonome.  

                                                 
56 Ibidem 
57 http://ijc.md/Publicatii/mlu/legislatie/codul_audiovizialului.pdf 
58 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355368 
59 http://www.api.md/news/view/ro-ong-urile-de-media-cer-adunrii-populare-a-gguziei-respectarea-legislaiei-republicii-moldova-
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III. Libertatea de exprimare  i accesul la informa ie în anul 2015 
 

 Evoluții legislative 
 

Potrivit Planului de Ac iuni al Guvernului pentru anii 2011-2014  înc  în trimestrul     al 

anului 2011 ar  i trebuit s  aib  loc  „Modi icarea  odului audiovi ualului al Republicii 

Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 pentru re lementarea strict  a activit  ii de 

retransmitere a posturilor str ine  transparen a propriet  ii în mass-media  limitarea 

concentr rii propriet  ii mass-media  i m surarea audien ei mass-media“.
60

 Planul a r mas 

îns  în mare parte pe hârtie. 

Principala reali are din 2015 în ceea ce prive te per ecționarea cadrului  uridic ce 

re lementea   domeniul a  ost adoptarea Le ii nr. 28 din 5 martie 2015 pentru modi icarea  i 

completarea Codului audiovizualului al R. Moldova nr 260-XVI din 27 iulie 2006, care a 

intrat în vigoare la 1 noiembrie.
61

 Proiectul de lege a fost elaborat de Centrul pentru Jurnalism 

 ndependent înc  în 2013  i semnat ca inițiativ  le islativ  de c tre un  rup de deputați 

liberal-democrați.  ar a r mas restant din le islatura precedent    iind votat doar în prima 

lectur .  r ani ațiile de media   onsiliul  oali iei  ivice pentru Ale eri  ibere  i  orecte au 

solicitat parlamentului ca le ea s   ie adoptat  în procedur  de ur en   p n  la ale erile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014  i s  acorde   A „atribu ii de control real privind 

declararea propriet  ii în mass-media  i cu responsabilit  i pentru limitarea concentr rii 

propriet  ii în acest domeniu”.
62

  

 up  intrarea în vi oare a le ii pe 1 noiembrie 2015  proprietarii din mass-media au fost 

obli ați s  depun  declarația pe propria r spundere despre propriet țile pe care le dețin în 

domeniu. S-a con irmat c  pe piața media e ist  concentrare  i tendințe v dite de 

monopolizare. E perții media au propus s   ie rev zut Codul audiovizualului, pentru ca o 

persoan  s  nu dețin  mai mult de 2 licențe T  sau  recvențe radio   i nu 5  cum este în 

prezent stipulat în Codul audiovizualului.
63

   

 

În 2015,  odul audiovi ualului a  ost modi icat  i completat  i prin Legea nr. 167 din 31 

iulie,
64

 care reglementea   trecerea de la televi iunea terestr  analo ic  la sistemul di ital. 

Deoarece R. Moldova nu a reu it s   ac  tran iția la televi iunea di ital  în termenul prev  ut 

de acordurile europene – p n  la 15 iunie, 2015, Legea nr. 167 a trans erat data limit  p n  la 

31 decembrie 2017. E perți  i cercet tori media susțin c  lansarea programului de televiziune 

di ital  este un proces de durat   care necesit  o pre  tire minuțioas   ceea ce nu s-a întâmplat 

în R. Moldova, unde guvernul a aprobat un plan de acțiuni în acest sens abia în luna mai 

2015.  

 

Totodat   în 2015  societatea a a teptat ca parlamentul s  adopte o lege privind securizarea 

spațiului in ormațional.  up  ale erile din UTA G   u ia  care au ar tat clar impactul 

propa andei posturilor tv ruse ti asupra ale  torilor din re iune - ace tia au votat masiv 

candidatul susținut de Moscova  nu candidații spri iniți de partidele de la   i in u
65

 -

politicienii din R. Moldova au reali at c  propa anda rus  pre int  un pericol real  i pentru 
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alegerile locale generale din luna iunie. La începutul lunii aprilie au fost înregistrate câteva 

inițiative le islative privind modi icarea  i completarea  odului audiovi ualului.  eputatul 

P  M   iril  ucinsc i a înre istrat inițiativa le islativ  nr. 109  care a  ost îns  retras  de 

autor. Deputata P   orina Fusu a înre istrat inițiativa le islativ  nr. 125 de modi icare  i 

completare a Codului audiovizualului. Documentul propus de liberali
66

 prevedea, între altele, 

„ ompletarea art. 11 cu un nou alineat (3
1
)  cu urm torul cuprins: „Radiodi u orii  i 

distribuitorii de servicii vor di u a pro rame auto tone cu caracter in ormativ  i analitic în 

propor ie de 100%  dintre care 80% vor  i în limba rom n .  e permite di u area pro ramelor 

informative  i emisiunilor politico-analitice produse în statele membre ale Uniunii Europene, 

 UA  precum  i în statele care au rati icat  onven ia European  cu privire la televi iunea 

trans rontalier ”.  e asemenea  proiectul prevedea în sprirea sancțiunilor pentru înc lcarea 

le islației audiovi uale. Acestea urmau s   ie aplicate  radual: a) amend  de la 30000 lei la 

50000 lei; b) suspendare a licen ei de emisie pentru o perioad  de 30 de  ile; c) retra ere a 

licen ei de emisie. 

 

Tot în aprilie, un  rup de deputați P M  i P  M au înre istrat un proiect de lege privind 

modi icarea  i completarea  odului audiovi ualului,
67

 care a st rnit reacții critice în societate. 

Mai multe or ani a ii de media de la   i in u au anun at c  de aprob  secretomania  i  raba 

cu care a fost înre istrat  aceast  ini iativ  le islativ   i au atras atenția la unele prevederi 

care, în opinia lor, puneau în pericol libertatea presei.
68

 Între altele, proiectul prevedea 

reglementarea comportamentului moderatorilor de emisiuni, care trebuiau s  probeze orice 

acu ație   cut  de invitați în timpul emisiunilor; inter icea r sp ndirea in orma iilor de c tre 

autori anonimi sau care nu pot  i identi ica i; inter icea radiodi u orului public s  plase e 

publicitate etc.  ub presiunea societ ții civile  proiectul PDM/PLDM a fost retras de autori, 

pentru a  i revi uit. În luna mai  un  rup de deputați P M  i P  M au înre istrat o nou  

inițiativ  le islativ  – cu nr. 218 - de modi icare  i completare a  odului audiovi ualului. Din 

vechiul proiect au fost excluse prevederile scandaloase ce vizau Legea privind libertatea de 

exprimare. Proiectele de le i nr. 218  i nr. 125 au  ost pre entate parlamentului spre aprobare. 

Speakerul Andrian  andu a decis s  le trimit  pentru avi are instituțiilor europene. Ulterior, 

Consiliul Europei, Reprezentantul OSCE pentru libertatea mass-media au examinat aceste 

inițiative le islative  i au   cut recomand rile necesare.
69

  

 

În octombrie  participanții la Forumul Mass - Media au solicitat „respin erea (retra erea) 

celor dou  inițiative le islative de modi icare a  odului Audiovi ualului a late în curs de 

e aminare în Parlament (nr. 125 din 02.04.2015  i nr. 218 din 22.05.2015)  i accelerarea 

procedurilor de e aminare  i aprobare a  odului audiovi ualului în redacție nou  (proiectul 

nr.53 înre istrat la 05.03.2015)”. Totodat   ei au propus „elaborarea  i adoptarea unei le i 

speciale privind protec ia spa iului in ormațional moldovenesc  care ar prevedea  i condi iile 

de acces pe pia a audiovi ual  auto ton  pentru radiodi u orii str ini”.  

 

 e ea privind accesul la in ormație s-a aflat de asemenea pe agenda din 2015 a ONG-urilor 

de media. În iunie 2014, un proiect de lege elaborat de CJI a fost înregistrat ca inițiativ  

le islativ  de c tre un  rup de deputați  dar nu a  ost e aminat de parlament p n  la e pirarea 

mandatului deputaților pe 30 noiembrie 2014.
70

 În 2015, Centrul pentru Jurnalism 

Independent a continuat campania sa de advocacy pentru modificarea acestei legi. 

Participanții la o mas  rotund   i la un  lub de pres   or ani ate de     în luna septembrie  au 
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de b tut amendamentele propuse  i au venit cu noi recomand ri. Între altele  ei au susținut 

modi icarea le ii prin stabilirea unor termene obli atorii di erite pentru o erirea r spunsurilor 

la solicit rile de in ormații ale instituțiilor mass-media  i  urnali tilor  în  uncție de 

comple itatea in ormației solicitate (15  5  ile  i 24 de ore).
71

  

Cadrul legislativ din domeniul mass-media are nevoie de instrumente noi. Pe l n   adoptarea 

unui nou  od al audiovi ualului   urnali tii  or ani ațiile de media consider  necesar s   ie 

adoptate legea cu privire la a utoarele de stat pentru publicațiile periodice;  legea cu privire la 

publicitate; legea cu privire la sponsori are  i  ilantropie. De asemenea  ei pledea   pentru 

completarea le ii concurenței cu noi prevederi care ar asi ura contracararea concentr rii 

propriet ții în mass-media  i protecția concurenței loiale pe piața de publicitate; modi icarea 

le ii po tei etc.
72

 

 

 Procese de judecată împotriva presei 

Pe 22 septembrie 2014   irma Terra  leanin  Nord  care prestea   servicii de salubritate  a dat 

în  udecat  editura  iarului  P  i pe jurnalista Natalia Petrusevici. În ac iune se cere ap rarea 

reputa iei pro esionale în activitatea de întreprin  tor  i de min irea in orma iei r sp ndite  

precum  i încasarea pre udiciului moral în m rime de 1 milion de lei (54.000 euro). În 

motivarea ac iunii reclamantul a invocat c   la data de 6 au ust 2014   iarul  P a publicat un 

articol despre scheme de corup ie în r ndul întreprinderilor care prestea   servicii de 

salubritate. Ac iunea depus  la  udec toria B l i s-a soldat cu succes în  avoarea publicației. 

 R  Întreprinderea de aprovi ionare  i livrare a  a elor vs  ostin  umitru  i Ziarul de Gard . 

În mai 2014  Ziarul de Gard  a publicat un articol intitulat „Ga  cu miros de  avoruri” în care 

scria despre favorizarea unor companii  la încheierea unor contracte în industria gazului. În 

iunie 2014  întreprinderea de aprovi ionare  i livrare a  a elor s-a adresat cu o ac iune în 

instan a de  udecat  contra lui  ostin  umitru  i Ziarul de Gard   solicit nd de min irea  i 

încasarea unui pre udiciu moral în sum  de 50 000 lei (2.656 euro). În martie 2015, 

 udec toria comercial  de circumscrip ie a respins ac iunea ca neîntemeiat . 

Postul de radio Na ional FM a  ost  de asemenea  ac ionat în  udecat  de  A Moldova Gaz, in 

iunie 2015, pentru diseminarea a irmațiilor  ostului director al A enției Naționale pentru 

Re lementare în Ener etic    ictor Parlicov. Moldova Ga  a pretins înc lcarea reputației sale 

pro esionale  i a solicitat în  ața instanței ne area in ormațiilor diseminate. Prima audiere a 

avut loc în septembrie 2015, iar cazul s-a finalizat cu succes în favoarea postului de radio.  

 

În aprilie, publica ia periodic   erere si   ert  a dat în  udecat   onsiliul  ocal B lți. 

Ac iunea a urmat ca r spuns la re u ul  onsiliului  ocal de a furniza unele materiale legate de 

iluminarea public  în B l i  motiv nd c  aceste contracte nu pot  i   cute publice, deoarece 

repre int  secret comercial. Reclamantul a depus cererea în ba a le ii privind transparența în 

procesul deci ional  i a pretins s   ie recunoscute  iarului înc lcarea dreptului la accesul la 

in ormație  i “s  obli e p r tul s   urni e e copiile contractelor de ac i iție semnate de 

 onsiliul  ocal  i de alte entit ți private”. În aceea i lun    udec toria B lți a re u at s  

e amine e ca ul  motiv nd c  "pl n erea nu poate  i scris  de c tre o persoan  neautori at "  

iar cauza este la moment examinat  în recurs la  urtea de Apel B l i.  

 

G eor  e  tr isteanu vs  le  Bre a. La 16 aprilie, fostul deputat în Parlamentului Republicii 

Moldova  G eor  e  tr isteanu  a dat în  udecat  activistul pentru drepturile omului   le  

Brega, solicitând repararea daunelor materiale în valoare de 6500 de lei (350 euro). În 
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con ormitate cu prevederile le ii privind accesul la in ormațiile de interes public   le  Bre a 

a ini iat  i mediati at o investi a ie despre procedura de alocare a spa iului public înc iriat de 

c tre G eor  e  tr isteanu în sectorul Buiucani.  a ul este în curs de e aminare la 

 udec toria sectorului Buiucani    i in u.  

 

În iunie  Ziarul de Gard  a publicat o investi a ie cu titlul “ in rie cu tradi ii  udiciare”  în 

care relata despre mai multe înc lc ri de care s-ar  ace vinovat  vin ria Tomai  ine . 

 onstantin  ibov  directorul Tomai  ine   a dat în  udecat  publicația s pt m nal  Ziarul de 

Gard   i pe Ale andru Bol a  autorul investi a iei  solicit nd publicarea unei de min iri  i 

repararea daunei morale în valoare de 50 de mii de lei (2.656 euro). Cazul este în curs de 

e aminare la  udec toria din  omrat.  

 

Tot la  omrat se e aminea    i cau a Pili rim- emo vs Adunarea Popular  a G   u iei. În 

luna septembrie, Compania Piligrim-Demo a dat în judecat   Adunarea Popular  a G   u iei  

cer nd ca aceasta s   urni e e in ormațiile de interes public  în special deci iile  i proiectele 

de le e propuse de c tre Adunare  în scopul respect rii transparenței în procesul decizional. 

  

 Cazuri de încălcare a drepturilor jurnaliștilor 
 

În martie,   t lina Ro ca  reporter  la postul de televi iune  urnal T   a  ost a resat   i ic de 

o  persoan  din antura ul deputatului P M  onstantin Ţu u  care ar fi lovit-o cu pumnul în 

burt .  eclarațiile  urnalistei au  ost con irmate  i de avocatul Roman Zadoinov  care la acel 

moment se a la în prea m .  onstantin Țuțu a in irmat acu ațiile.  a ul este investi at de 

 nspectoratul de Poliție din  r ei.  

 

În iulie  au  ost atacate de c tre protestatari ec ipa  urnal T   i echipa portalului de  tiri 

 me a  care se a lau pe teren pentru a  ilma o acțiune de protest des   urat  în  a a locuin ei 

prim-vicepre edintelui Partidului  emocrat   ladimir Pla otniuc. Abu urile au avut loc în 

pre ența  orțelor de ordine  care nu au intervenit.   

 

Tot în iulie  o ec ip  a postului  urnal T  nu a  ost l sat  s  intre în incinta Prim riei ora ului 

 r ei.  urnali tii  care se a lau în interes de serviciu pentru a ob ine in orma ii despre lucr rile 

de repara ie des   urate aici  au  ost bruscați  amenințați  i  orțați s   p r seasc  sediul.   

persoan   care a re u at s  se pre inte  l-a a resat pe operator  a lovit camera video  i a dat 

indica ii a entului de pa   al instituției s -i dea a ar  pe  urnali ti. 

 

În au ust   urnalista Alina Țurcanu  de la Postul de Radio Europa  iber   a  ost amenințat  de 

colaboratorul Publika T    aniel  ac i  nemulțumit de opiniile critice ale  urnalistei  e puse 

pe o rețea de sociali are  în privința calit ții unei  tiri ap rute pe site-ul Publika.md. Consiliul 

de Pres  s-a autosesi at  i a solicitat postului de televi iune Publika T  s  se desolidari e e 

public de amenin  rile lansate de colaboratorul s u. 

 

În septembrie, corespondentul special al portalului Meduza.io cu sediul la Riga, Ilya Azar, 

care pleca spre Moscova, a  ost oprit la serviciul de pa apoarte de la Aeroportul   i in u  i i 

s-a cerut s  declare cu cine s-a înt lnit la   i in u  i ce in ormație are în calculator. Poliția de 

Frontier  nu i-a permis s  tele one e  i l-a amenințat c  îl va reține dac  nu va prezenta 

in ormația solicitat . 

 

În octombrie, din motive similare  dou  ec ipe ale canalului rusesc de televi iune NT  au 

primit interdic ie de intrare în Moldova. 
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Tot în octombrie  operatorul  lya Naliotov  i sunetistul Andrei Urciuk  de la canalul tv 

"Россия24"  nu au  ost l sați s  intre în R. Moldova ”din motive de securitate”. Potrivit unor 

in ormații ap rute în presa rus    lya Naliotov  i Andrei  urciuk au  ost decorați de Kremlin în 

anul 2014 pentru “re lectarea obiectiv  a evenimentelor din  rimeea”.  Alți  urnali ti de la 

acela i post nu au avut probleme cu intrarea în R. Moldova.  

 

În aceea i lun   octombrie  o ec ip  de  ilmare a postului Publika T  a  ost a resat  de un 

 rup de protestatari din " r  elul  emnit ți".  a  ața locului au venit dou  ec ipa e de poliție 

pentru a calma spiritele. 

 

În noiembrie, în timpul protestelor de la Ministerul Afacerilor Interne, un cameraman al 

televi iunii online Today.md a  ost lovit cu pumnul în cap  i bruscat cu picioarele de c tre un 

protestatar din Plat orma ” A”  iar  urnali ti de la Publika T  au  ost în urați de un grup de 

cet țenii care nu erau de acord cu politica editorial  a acestui post T . Ministrul A acerilor 

 nterne  le  Balan a declarat c  poliția s-a autosesi at  i c  persoanele care au agresat 

 urnali tii au  ost identi icate.  

 

În decembrie, site-ul R  E.md a  ost supus unui atac cibernetic masiv de tip  do   dup  

publicarea unei serii de documente  între care  i o presupus  scrisoare a procurorului  van 

 iacov c tre oli ar ul  ladimir Pla otniuc  precum  i steno rame ce de v luiau anumite 

le  turi criminale atribuite deputatului P   onstantin Țuțu. 

 

Tot în decembrie  corespondentul Radio  r ei nu a  ost l sat s  intre la  edința public  a 

 onsiliului  ra enesc  r ei. A entul de pa   l-a oprit pe  urnalist în  olul Prim riei  pe motiv 

c  nu are ”înre istrare prealabil  la secretar ”.  
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IV. Libertatea presei în regiunea transnistreană 

 

 Prezentarea generală a situaţiei 
 

În 2015  în re iunea transnistrean  au avut loc ale eri, iar pe acest  undal autorit țile au 

intensificat controlul asupra mass-mediei neguvernamentale.  

Jurnalista Natalia Pilschikova, de la postul neguvernamental TSV (Televidenie Svobodnogo 

Vybora), declara în acest context: "Oficialii nu vin la canalul nostru, nu ne acord  interviuri 

(…)  nici c iar m tur torii nu r spund la întreb ri   r  acordul celor de sus ...".  

P n  în pre ent  se atest  blocarea accesului la anumite site-uri din regiune. Nu e ist  

documente o iciale care s  con irme le alitatea sau ile alitatea ac iunilor   urni orilor de 

servicii. Potrivit in orma iilor disponibile  acest lucru se înt mpl  în ba a unor recomand ri 

neoficiale.  

 

 erviciul de in orma ii  i mass-media de la Tiraspol dispune de un Registru unificat de nume 

de domene  sec iuni ale site-urilor  indicatori de pa ini pe pa inile re elei  lobale  nternet  

care con in in orma ii  a c ror di u are este inter is  în re iunea transnistrean . Pentru a 

veri ica con ormitatea pe site este disponibil un motor de c utare special. Nu e ist  in orma ii 

despre normele de drept sau deci iile în ba a c rora are loc introducerea site-urilor în acest 

re istru  la  el cum nu este disponibil  in orma ia privind lista complet  a site-urilor interzise.  

 

În pre ent  în re iunea transnistrean  sunt înre istrate apro imativ 300 institu ii mass-media. 

 intre acestea  activea   permanent sau periodic: în domeniul presei scrise - 49 de  iare  i 8 

reviste  i buletine de  tiri; media electronic  este repre entat  de 12 posturi de radio  i 3 

posturi TV (Pervâi Respublikanskii, Televidenie Svobodnogo Vâbora (TSV), Benderskoe 

Televidenie (BT ). E ist  6 portaluri pe  nternet  i 5 a enții de  tiri. În 2015 au  ost 

înre istrate 8 instituții media noi  mai puțin dec t în 2014  c nd au  ost înre istrate 14 noi 

organe de pres . În re iune activea   202  urnali ti. 

 

În opinia  ui ei  oro enco  directorul  entrului Media din Tiraspol  e ist  un  ir de 

impedimente cu care se con runt   urnali tii din regiune, cum ar fi nivelul profesional redus, 

frica de a- i pierde locul de munc   dar  i piața media  oarte restr ns .   alt  problem  const  

în controlul din partea  actorului politic. Potrivit  ui ei  oro enco   „ urnali tilor care 

muncesc în instituțiile mediile oficiale li se recomand  s  nu aborde e anumite teme  i s  nu 

acorde  spa iu de  iar sau timp de eter unor persoane  cum ar  i   anumiți deputați". 

 

  situație complicat  s-a creat în anul 2015 la ziarul "Novoe Vremea" din Bender. În perioada 

în care administra ia ora ului era condus  de  urie G erva iuc a  ost numit un nou redactor-

 e  al  iarului. Acesta avea  ri   ca activit  ile administra iei ora ului s   ie re lectate doar 

într-o lumin  po itiv   i   ie ter iversa   ie respin ea apariția unor articole critice sau 

comunicate ale deputa ilor  i rapoarte o iciale ale autorit  ii locale. Totodat   a  ost modi icat  

 orma  uridic  de or ani are a acestei instituții media  care a devenit întreprindere municipal . 

În ora  a  ost creat  "A en ia pentru televi iune  radio  i presa scris  din Bender"  din care  ac 

parte ziarul "Novoe  remya"  i Televi iunea din Bender (BT ).  iver ențele dintre  

 ondatorii publicației s-au a lat permanent pe a enda comisiilor  i sesiunilor  onsiliului 

or  enesc. 
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 Încălcarea drepturilor jurnaliştilor 
 

În martie  a avut loc un ca  de re onan   internațional  - arestarea  urnalistului  i activistului 

Serghei Ilchenko. Acesta activa ca jurnalist independent pentru mai multe publica ii din a ara 

regiunii transnistrene. În timpul perc e i iilor or ani ate la domiciliul s u  i al  eciorului s u  

au fost con iscate computere  ec ipamente de birou  i suporturi electronice.  omitetul de 

 nvesti a ii  a desc is un dosar penal  i la 18 martie o i erii KGB l-au arestat pe motiv c  ar  i 

r sp ndit pe Internet mesaje cu îndemn la ac iuni violente. Anc eta s-a des   urat pe parcursul 

unei perioade îndelungate de timp. Pe 17 iulie 2015 Serghei Ilichenko a fost eliberat din 

înc isoare în ba a unei con esiuni  i amnistii. 

 

Tot în martie  potrivit Nataliei  orobiev  pre edinta Uniunii  urnali tilor din regiunea 

transnistrean , ziarul "Trudovoi Tiraspol" s-a con runtat cu anumite di icult  i  c nd 

repre entanții KGB au recomandat anumite modi ic ri la un material pe care redac ia  iarului 

îl pre  tea pentru publicare. Aceea i surs  a irm  c   în noiembrie   iarului "Trudovoi 

Tiraspol" i-au  ost re u ate serviciile de imprimare la tipo ra ia "Poli ra ist". Tipo ra ia  i-a 

motivat re u ul prin  aptul c  are un volum mare de lucru  de i în aceea i perioad  a o erit 

servicii de imprimare în afara programului altor ziare, cu un tiraj mult mai mare. 

 

În noiembrie, un  uncționar de ran  înalt din Tiraspol, Andrei Be bacenco  a înt lnit în strad  

un grup de persoane care se certau cu reporterii TSV ((Televidenie Svobodnogo Vybora). 

 up  ce a a lat c  printre  urnali ti erau  i cei de la T    el a declarat: "Pentru ce s  ne cert m 

cu ei?   -i împu c m  sunt ni te animale ...!" Aceast  declara ie nu a  ost urmat  de reac ii  

nici din  partea comunit  ii  urnalistice  nici din partea autorit  ilor. 

 

Tot în noiembrie  în raionul  ub sari,  e ul serviciului de securitate al  A "T KZ «K  NT», 

Alexandr Bricico,  i ad unctul s u   irill  altîkov au oprit automobilul locuitorului ora ului 

 ub sari Ruslan Romanov  i  amenin  ndu-l cu r  uiala  i ic   au sustras din portba a ul 

ma inii 1190 e emplare ale  iarului "Împreun  cu Rusia împotriva oli ar ilor".  nstan a a 

stabilit în privin a cet  enilor Ale andr Bricico  i   irill  altîcov m sura de pedeaps  sub 

 orm  de cau iune   iecare în valoare de 68.000 ruble (circa 6000 dolari  UA).  

 

În decembrie  o ec ip  a postului T   -  adim Bulatovici  i cameramanul – au  ost intimidați 

în timp ce pre  teau un reporta  de la o întrunire ce avea loc la  lubul " eteran" din Tiraspol. 

Întrunirea era or ani at  de candida ii la  unc ia de deputat la ultimele alegeri din 29 

noiembrie  ma oritatea dintre ei perdan i. Jurnali tii nu au  ost l sați s  intre în club, ei au 

r mas în strad   i au reu it s  ia interviu de la unul dintre participan ii la reuniune. 

Repre entan ii mili iei  veni i la  a a locului  au veri icat actele  urnali tilor  i au raportat c  

au primit un apel despre presupusele ac iuni care se des   oar  aici în mod ile al  i o 

pl n ere  precum c  ec ipa de  ilmare a înc lcat ordinea public . Echipa TSV a fost escortat  

la sec ia de poli ie  unde a fost re inut  timp de apro imativ o or   dup  care  urnali tii au fost 

elibera i.  e remarcat c    aț  de o alt   ec ipa de  ilmare  de la canalul oficial "Pervîi 

Respublikanskii”  care se a la în apropiere  miliția nu a avut nicio preten ie. 

 

 Noutăţi legislative 
 

Activitatea institu iilor mass-media în regiune este re lementat  de mai multe le i  principala 

dintre care este cea cu privire la mass-media. Potrivit acestei le i  nu este necesar  

înre istrarea publicațiilor ce au un tira  de p n  la 1.000 de exemplare.  

 

În 2015, înainte de începerea campaniei electorale, a crescut dramatic controlul asupra mass-
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media din partea structurilor e ecutive din re iunea transnistrean .  a un element de cen ur  

poate fi considerat ordinul nr. 265 din 21 octombrie 2015 al executivului "Cu privire la 

stabilirea unei proceduri de  urni are a in orma iilor de c tre persoanele  uridice  indi erent de 

forma organizatorico- uridic   i dreptul de proprietate al asocia iilor ob te ti  inclusiv 

entit  ile non-juridice implicate în di u area de materiale tip rite". Potrivit acestui document, 

persoanele juridice, indiferent de forma lor organizatorico- uridic   i de proprietate  

asocia iile ob te ti  inclusiv entit  ile   r  personalitate  uridic  an a ate în di u area de 

materiale tip rite ( iare  reviste  buletine in ormative  i alte tipuri de materiale tip rite cu 

caracter in orma ional)  produse cu a utorul mi loacelor te nice  i te nolo ice  inclusiv prin 

utilizarea de copiatoare, imprimante, duplicatoare digitale, înainte de publicarea produselor 

tip rite  sunt obli ate s  transmit  c tre Ministerul  e volt rii Re ionale  Transporturilor  i 

 omunica iilor din regiune urm toarele in orma ii: 

a) o versiune electronic  a ori inalului – macheta materialului editat cu marca "copie a 

originalului – mac eta materialului tip rit"; 

b) in orma iile prev  ute în cererea clientului (nota in ormativ  de la contabilul- e   în 

 orm  liber ); 

c) trimestrial - in orma ii cu privire la lipsa datoriilor la bu etele de toate nivelurile  

precum  i cu privire la m rimea  sursele  i scopurile  inan  rii activit  ii asocia iei ob te ti pe 

tipuri de mi loace  i active imobiliare pentru  iecare surs  de  inan are; numele persoanei 

 uridice sau numele  prenumele  i patronimicul persoanei  i ice  de la care au fost primite 

 onduri sau bunuri  adresa lor (loca ia)  detaliile bancare  i alte in orma ii disponibile ale 

asocia iei ob te ti. 

d) copii obligatorii de pe diferite tipuri de documente, care urmea   s   ie transmise de 

c tre produc tori c tre institu iile  i or ani a iile relevante în modul  i cuantumul stabilit de 

lege ...". 

 

Hot r rea vine în contradic ie cu le ea privind mass-media  care prevede c  cen ura este 

inter is . Aceea i le e prevede c  activit  ile mass-media pot fi suspendate sau oprite numai 

printr-o deci ie  udec toreasc . 

 

Av nd în vedere c  aceste  ot r ri se re ereau la presa scris   mass-mediile electronice nu 

c deau sub inciden a prevederilor respective. Pentru a înl tura aceast  lacun  procuratura a 

adoptat instruc ii corespun  toare  i a trimis scrisori instituțiilor mass-media private despre 

necesitatea pre ent rii unei serii de materiale  i documente. 

 

În 2014, a fost emis un ordin "privind pre entarea in orma iilor de c tre cole iile redacționale 

ale mass-mediei independente  i repre entan ii institu iilor mass-media str ine".  nstitu iile 

vi ate au  ost obli ate s  pre inte lunar in orma ii pe  ormulare de raportare  precum  i 

in orma ii  inanciare complete  inclusiv despre deduceri  iscale  numele an a a ilor  

remunerarea acestora  i alte pl  i. 

 

 e remarcat  c  acțiunea acestui ordin nu se r s r n e asupra mass-mediei oficiale, ceea ce 

înc lc  e alitatea a en ilor economici  precum  i drepturile e ale pentru toat  mass-media. 

 

 Procesele de judecată împotriva instituţiilor mass-media 
 

A crescut num rul de procese intentate împotriva mass-mediei oficiale, care fac parte din  

compania public  de televi iune  i radio din regiune. 

"Uzina" Moldavizolit" s-a adresat  ur ii de Arbitra  cu cerere împotriva lui  kibenko A.N. 

privind protec ia reputa iei de a aceri  în care a cerut s  obli e p r ta s  de mint  in orma iile 
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di u ate pe 23 iulie 2015 de c tre Perv i Respublikansii telekanal.  nstan a a constatat c  

cerin ele în adresa institu iei mass-media nu pot fi admise deoarece legea cu privire la mass-

media nu a  ost înc lcat . 

 "Agroprombank" s-a adresat  ur ii de Arbitra  din regiune cu cerere împotriva  

"Pridnestrovscaia Gosudarstvennaia Telekompania” pentru protec ia reputa iei de a aceri  

solicit nd instan ei s  ordone p r tului s  de mint  datele  alse  i d un toare pentru reputa ia 

de afaceri a "Agroprombank" prin distribuirea lor la „Perv i Gosudarstvenn i Telekanal"  la 

canalul ”Radio Pridnestrovie" (Radio 1)  i pe site-urile S.A. ”PGTRK” în re eaua  nternet. 

P n  în pre ent au avut loc mai multe  edin e de  udecat     r  a  i luat  o decizie pe acest 

caz.  

Ac iunea împotriva  iarului o icial de la Tiraspol " nestrovskaia Pravda" a  ost ini iat  la 

cererea "Agroprombank." Acest ziar a republicat comunicatul A enției  n ormaționale 

"Novosti Pridnestrovia"  titlul c ruia con inea caracteristici p rtinitoare. Potrivit 

reclamantului  aceast  in orma ie este  als   i d un toare pentru reputa ia sa.  ererea de 

 udecat  nu prevedea plata unor daune materiale  ci doar solicitarea de publicare a unei 

de min iri.  ererea a  ost înaintat  în po ida  aptului c  în num rul imediat urm tor  iarul a 

publicat punctul de vedere al b ncii. Procesul este în des   urare. 

 

 Piața media din regiune  
 

În timp ce pe malul drept al Nistrului marea majoritate a institu iilor mass-media apar in 

persoanelor private, iar câmpul in ormațional este mai mare  i mai variat  piața media din 

re iunea transnistrean  este dominat  de un num r  oarte mare de mass-media oficiale. 

Autorit  ile locale continu  s  c eltuiasc  resurse  inanciare semni icative pentru sus inerea 

acestor institu ii. Mass-media privat   independent  este practic nede voltat   i nu poate 

in luen a în mod semni icativ procesele de in ormare. Pe l n   mass-media electronice 

o iciale  o pre en   destul de mare o au cele de inute de  ompania "  eri  ". 

 a  el  este mult mai redus num rul de materiale de investi a ii  anali e  i dezbateri. Iar în 

campaniile electorale nu e ist  re uli privind accesul e al al concurenților electorali la mass-

media, de aceea ultima campanie electoral  din regiune a  ost marcat  de o divi are a mass-

media electronice în "pro"  i "contra". 

 

 Cum e să fii jurnalist în regiunea transnistreană 
 

Ast  i   urnali tii din stânga Nistrului au pu ine alternative pentru activitatea lor -  ie c  

lucrea   pentru mass-mediile oficiale, fie pentru mass-media de inute de "  eri  ". Num rul 

altor mass-media independente este nesemni icativ  i acestea au un bu et redus. 

 

Încep nd cu anul 2011  accesul la in orma ie a  ost  acilitat.  u toate acestea, în cadrul unei 

serii de evenimente o iciale or ani ate de c tre repre entan ii puterii e ecutive au  ost create 

obstacole în activitatea  urnali tilor de la institu iile care apar in  ompaniei "  eri  ". În acest 

sens  accesul la in orma ie r m ne a  i una dintre problemele nesoluționate p n  la cap t. 

 

 e e emplu   ui a  oro enco susține c  în unele ca uri  urnali tii  în special  reelanceri  nu 

primesc in ormațiile necesare de la structurile o iciale. Pentru a-i ajuta, Centrul Media din 

Tiraspol le o er  posibilitatea s  se adrese e din  numele acestei or ani a ii. Totu i  nici 

centrul nu reu e te uneori s  obțin  in ormații corecte  i la timp.  ui a  oro enco a adus 

drept e emplu ca ul c nd a  ost e pediat  o solicitare de in orma ii despre soarta a doi 

cet  eni din dreapta Nistrului  despre care se spunea c  ar  i  ost r pi i de colaboratorii ai 
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miliției din re iune.  in p cate  centrul nu a primit niciun r spuns  de i le isla ia local   

prevede un termen ma im de o lun  pentru pre entarea in orma iilor solicitate. Mass-media 

o icial  nu se con runt  cu ast el de probleme  pentru c  nici nu adresea   ast el de întreb ri 

sensibile  consider   oro enco. 

 

Pe de alt  parte  administrația local  or ani ea   înt lniri  recvente cu popula ia  ceea ce 

permite  urnali tilor s  ob in  in orma iile necesare. 

 

Anul 2015 a  ost marcat  i de o anumit  insu icienț  în activitatea de per ec ionare 

pro esional  a colaboratorilor mass-media, precum  i în conlucrarea lor cu colegii de pe malul 

drept al Nistrului. 

 Tendinţele în spaţiul mediatic din regiunea transnistreană 
 

Potrivit estim rilor e perților media din re iune  situa ia actual  se va men ine  i în anul 

2016.  ocietatea civil   precum  i comunitatea  urnalistic  nu sunt receptive la sc imb rile 

din domeniul mass-media.  e atest  în continuare lipsa solidarit ții între  urnali ti.  

În 2016  se vor men ine contradicțiile dintre mass-media oficial   i cea privat . Se va 

intensifica confruntarea între autorit țile locale  i  ompania "  eri  "   apt care va a ecta 

activitatea mass-media  i accesul la in ormație al  urnali tilor. 

 

De asemenea, este de a teptat intensificarea controlului asupra mass-media private prin 

intermediul structurilor de constrângere.  a spori  i controlul asupra mass-media online.  

De notat, c  în 2015 contactele dintre  urnali tii de pe ambele maluri ale Nistrului nu au  ost 

dezvoltate. Un singur canal media de pe malul drept al Nistrului - "Canal regional" -, din care 

 ac parte  i mass-media de pe malul stâng (" nestr T "  i " ik T "),  relatea   despre via a 

din regiune. 

 

Din cauza lipsei resurselor necesare, nu s-a reu it acoperirea între ii regiuni cu televi iune  i 

radio publice. Astfel, în vidul creat ar putea ap rea alte mass-media  pentru a o eri in orma ii 

alternative.  i acces la mass-media pentru to i. Totu i  în 2016  cre terea num rului de 

institu ii mass-media noi în regiune va  i nesemni icativ . Pia a media este mic    lu urile de 

publicitate au sc  ut  i mai mult  prin urmare nu se întrev d posibilit ți care ar  enera apariția  

unor mass-media noi  cu adev rat independente. 
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V. Prognoze pentru anul 2016 

 

Soarta mass-mediei din R. Moldova va  i în 2016 dependent  de procesele politice ce au avut 

loc pe parcursul anului 2015  precum  i de vectorul pe care îl va urma în continuare R. 

Moldova.  

Cu presiunile exercitate de ONG-urile de media, în 2016 e ist   anse ca parlamentul s  vote e 

un nou Cod al audiovizualului. În decembrie 2015   omisia Parlamentar  pentru mass-media 

a inițiat consult ri pe mar inea unui proiect în acest sens  iar or ani ațiile de media consider  

c  adoptarea noului cod va asigura pluralismul mediatic, respectarea valorilor democratice în 

 eneral  i va soluționa mai multe probleme, între care concentrarea mass-mediei.  a  el   anse 

de a  i votat  ar putea avea  i le ea privind securi area spațiului in ormațional  indi erent dac  

la ba a ei vor sta cele dou  proiecte înre istrate în pre ent în parlament  sau va fi elaborat un 

alt proiect de lege, care ar prevedea  i condi iile de acces pe pia a audiovi ual  auto ton  

pentru radiodi u orii str ini.  

Propa anda str in   va continua s   ie cea mai mare provocare pentru or ani ațiile de media 

în 2016  cu sau   r  o le e adoptat  în acest sens. În condițiile în care într-o societate 

democratic  nu este adecvat s  r spun i la propa and  cu contrapropa and   or ani ațiile de 

media vor identi ica noi modalit ți de neutrali are a impactului nociv pe care îl are 

propa anda asupra mentalit ții oamenilor.  ombaterea manipul rii  i de in orm rii este o 

c estiune de lun   durat   iar anul 2016 va însemna o etap  calitativ nou  în lupta cu aceste 

fenomene. 

În linii  enerale îns  lucrurile nu se vor sc imba radical.   A  i    vor  i  olosite în 

continuare de c tre parlament pe post de p r  ii de in luenț  politic  în domeniul 

audiovi ualului. Politicienii vor continua s  se implice în activitatea mass-mediei, în diverse 

forme. Și aceasta din cau a c  mulți dintre ei percep mass-media ca pe o pist  de lansare în 

politica mare  i de menținere acolo c t mai mult timp posibil. O con irm   i num rul mare de 

instituții din audiovi ual care au proprietari oameni politici sau de a aceri - ace tia  dac   i-au 

investit banii  vor încerca s  obțin   i dividende. 

Mass-media online va continua s  se e tind , iar cei care vor încerca s  profite de acest lucru 

vor fi întâi de toate politicienii. Ei vor  olosi spațiul virtual ca pe un c mp de b taie – î i vor 

transfera aici o parte din r  uielile cu oponenții politici  pro it nd  i de  aptul c  Internetul nu 

cere deocamdat  declarații de proprietate  i e totalmente  nere lementat.    

 


