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Metodologie  

Scopul monitorizării: evaluarea produselor media (difuzate prin intermediul posturilor de 

televiziune în cadrul buletinelor de știri și a site-urilor de știri) prin prisma respectării echilibrului 

de gen (sub aspect cantitativ și calitativ) și a promovării modelelor pozitive de implicare a femeilor 

și bărbaților în viața socială, politică, de familie, de afaceri etc.  

 

Criteriile de selectare a instituțiilor media:  

- formatul informativ-generalist; 
- limba de difuzare;  
- aria de acoperire pentru posturile TV; 
- numărul de vizitatori pentru media on-line.  

 

Mass-media monitorizate: 

TV: 

IPNA, postul Moldova 1 – Mesager de la ora 19.00, trei talk show-uri Moldova în direct şi o 

emisiune Bună seara; perioada 06.11.2017 – 12.11.2017; 

Prime TV – Primele ştiri de la ora 21.00; patru talk-show-uri social-politice Replica; perioada 

06.11.2017 – 12.11.2017; 

Canal 2 – Reporter de la ora 19:00; patru talk-show-uri Tema zilei din perioada 06.11.2017 –

12.11.2017; 

PRO TV – Ştirile PRO TV de la ora 20:00; patru emisiuni În profunzime din perioada 06.11.2017 

– 03.12.2017;  

Jurnal TV – Jurnalul orei 19.00, trei emisiuni Ora expertizei şi o emisiune Cabinetul din umbră, 

din perioada 06.11.2017 – 12.11.2017; 

NTV – Ştiri de la ora 19.00; talk-show-urile: o emisiune Megafon, două emisiuni Главный вопрос; 

și o emisiune Acces direct din perioada 06.11.2017-12.11-2017. 

Online: 

agora.md  

deschide.md 

diez.md 

unimedia.md 

 

Obiectul monitorizării: ştirile şi materialele jurnalistice autohtone din toate domeniile, care 

tratează subiecte despre evenimente care se întâmplă în Republica Moldova sau au impact asupra 

cetăţenilor moldoveni, precum și talk-show-uri pe teme social-politice. 

 

 

 

Evaluarea cantitativă: 
 

Au foste colectate date referitor la numărul de materiale jurnalistice difuzate în cadrul unui buletin 

sau plasate pe site; referitor la durata reportajelor sau la dimensiunea articolelor (volumul în ore, 

http://agora.md/
http://deschide.md/
http://diez.md/
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minute şi secunde; numărul de pagini standard1, numărul de fotografii), toate dezagregate în 

funcţie de tematica materialelor. Toate materialele jurnalistice au fost clasificate în funcţie de 

următoarele tematici: politic, social, economic, educație, cultură, știință, tehnologii 

informaţionale, sport, life-style sau monden.  

 

Indicatorul cantitativ general este numărul de apariţii al femeilor şi bărbaţilor sub formă directă 

sau indirectă în calitate de surse sau protagonişti. Totodată, au fost colectate date referitor la 

statutul şi raportul faţă de putere al persoanelor mediatizate – indicatorul de putere: decizie-

execuţie – în vederea obţinerii unor date referitor la vizibilitatea şi accesul femeilor decidente și, 

respectiv, al bărbaţilor decidenţi la sursele mass-media. Astfel, drept persoane cu statut de putere 

au fost considerate acele persoane care deţin funcţii de conducere în instituţiile de stat, în 

organizaţii private indiferent de forma juridică de organizare şi de scopul acestora (întreprindere 

comercială, industrială, organizaţie obştească, neguvernamentală, asociaţii etc), precum şi acei 

care deţin expertiză în domenii ştiinţifice, academicieni, conferenţiari, doctori habilitaţi. Au fost 

trecute la rubrica persoane cu funcţii de execuţie şi cu activităţi cotidiene persoanele obişnuite care 

activează în diverse domenii, dar şi victimele sau persoanele suspectate de infracţiuni. 

 

Evaluarea calitativă: 

 

Au fost marcate drept știri pozitive articolele în care au fost reflectate realizările, performanțele și 

succesele unor oameni în diverse domenii de activitate sau în viața socială, campaniile de 

promovare a echilibrului de gen sau cele de combatere a violenței domestice, dar și acțiunile de 

caritate.  

Au fost marcate drept știri negative produsele jurnalistice care relatează despre persoane în 

circumstanţe dramatice, jenante, suspectate sau bănuite de contravenţii şi infracţiuni, ştirile care 

relatează despre accidente de muncă, rutiere, domestice și altele asemenea, despre infracțiuni și 

crime, dar și cele în care s-a admis orice formă de discriminare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 În scopul prezentului studiu, volumul știrilor online fost cuantificat în pagini standard după rigorile redactării, o pagină standard 

fiind echivalentul a 2000 de caractere. 
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Tendințe generale privind respectarea egalității de șanse și a echilibrului de gen 

 

Monitorizarea a 10 instituții media atestă carențe în ceea ce priveşte asigurarea egalităţii de şanse 

şi preocuparea pentru perspectiva de gen în produsele jurnalistice. Contribuţia instituţiilor media 

şi implicarea jurnaliştilor în atingerea acestui obiectiv este neuniformă atât din perspectiva 

atingerii echilibrului de gen, cât şi a modului în care sunt mediatizaţi bărbaţii şi femeile. 

 

Datele colectate şi analizate relevă următorul tablou general: 

 La televiziuni, cea mai înaltă pondere a femeilor - de 38,8% se atestă la posturile PRIME 

şi Canal 2. La postul public Moldova 1 vizibilitatea femeilor în buletinele de ştiri este de 

35%, iar la celelalte televiziuni:   NTV de 33,3% , PRO TV  - 30,5%  şi  la Jurnal TV  - 

25%.   

 Prezenţa femeilor şi bărbaţilor este neuniformă în funcţie de tematica reportajelor. Astfel, 

în ştirile cu caracter politic decalajul dintre femei şi bărbaţi este mare: la Moldova 1 

bărbaţii  apar de 3,8 ori mai des decât femeile în calitate de surse și protagoniști (79,2% 

faţă de 20,8%) ; la PRIME prezenţa bărbaţilor o depăşeşte pe cea a femeilor de mai bine 

de două ori: 69,4% versus 30,6%; la Canal 2 ponderea bărbaţilor este de 3 ori mai mare: 

74,5% faţă de 24,5%;  la  PRO TV  bărbaţii sunt mediatizaţi de 3,6 ori mai des decât femeile 

(78,3%  faţă de 21,7%);  la Jurnal TV ponderea bărbaţilor o depăşeşte de 3,7 ori pe cea a 

femeilor (78,7%, faţă de 21,3%);  la NTV bărbaţii devansează femeile de 3,7 ori, aceştia 

au o pondere de 78,8%, iar femeile  - de 21,2% . 

 În cadrul reportajelor pe teme sociale la câteva posturi este atins un aproximativ echilibru 

gender:  la Moldova 1 bărbaţii deţin o cotă de 54%  şi femeile  - de 46%;  la PRIME   

bărbaţilor le revin 55,5%  şi  femeilor - 44,5%; la NTV femeile deţin  44,6% şi bărbaţii  - 

55,4%.  La Canal 2 femeile au înregistrat o prezenţă de 42,7% şi bărbaţii de 57,2%.  

Bărbaţii au o pondere de două ori mai mare decât femeile în reportajele sociale la posturile 

PRO TV - 64,8% față de 35,2% și  la Jurnal TV -  69,9%  versus  30,1%. 

 În știrile din domeniul educaţiei femeile sunt mai prezente ca surse și protagoniste, în unele 

cazuri fiind remarcat un anumit echilibru de gen (Canal 2, Pro TV, iar în alte cazuri femeile 

devansează numărul bărbaţilor (Moldova 1, Prime TV, NTV, Jurnal TV).  

 Cât priveşte presa on-line, femeile au o reprezentativitate de aproximativ 25%  în paginile 

a trei site-uri de ştiri: agora.md  - 25,3%; deschide.md – 22,11%; unimedia.md – 24,7%,  

agenda editorială a acestora fiind dominată de ştiri din domeniul politic, care depăşesc 

50%.  În cazul site-ului diez.md, care are drept public-ţintă tinerii şi tinerele şi o agendă 

editorială diversă şi echilibrată sub aspect tematic,  ponderea  femeilor este de 39,5%.    

 În reportajele politice din on-line prezenţa bărbaţilor este dominantă: 79,6%  surse și 

protagoniști bărbați faţă de 20,4% femei pe agora.md; 89,4%  bărbați faţă de 10,6% femei 

pe deschide.md  şi  78,8% surse și protagoniști de sex masculin  versus 21,2% surse și 

protagoniste de sex feminin pe unimedia.md. Pe diez.md raportul bărbaţi-femei este de 

60,1% bărbaţi şi 31,9% femei. 

 În ştirile sociale postate pe toate cele patru site-uri ponderea femeilor este de aproximativ 

două ori mai mică decât a bărbaţilor. Doar în materialele din domeniul educaţiei ponderea 

femeilor o depăşeşte pe cea a bărbaţilor.  Ştirile sportive postate pe site-urile monitorizate 

reflectă doar performanţele bărbaţilor, cu o singură excepţie - o ştire postată de diez.md 

despre performanțele judocanelor.  

 

http://agora.md/
http://deschide.md/
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Analiza conţinutului reportajelor sub aspectul respectării legislaţiei în vigoare şi a Codului 

deontologic al jurnalistului,  a recomandărilor cu privire la perspectiva de gen, constată 

următoarele tendințe în ceea ce priveşte modalitatea de reflectare  a femeilor  şi bărbaţilor:  

 

 De regulă, femeile care apar în reportaje în calitate de surse sau protagoniste sunt prezentate 

întotdeauna prin referinţe la  funcţiile pe care le deţin sau statutul profesional care le 

definesc drept experte în anumite domenii de activitate.  Lipsa referinţelor profesionale 

atestate în unele reportaje au vizat atât bărbaţii cât şi femeile, prin urmare aceste situaţii se 

explică mai curând prin neglijenţa sau graba jurnaliştilor, decât  prin desconsiderarea 

protagonistelor.   

 Deşi ponderea femeilor politiciene este joasă în comparaţie cu cea a bărbaţilor, merită de 

menţionat faptul că jurnaliştii şi jurnalistele au respectat standardele deontologice (cu 

câteva mici excepţii) în ceea ce priveşte modul de reflectare a acestora, referindu-se la 

competenţele profesionale, opţiunile şi viziunile lor politice, proiectele promovate, aceasta 

în condiţiile în care,  în perioada monitorizată, a fost numită o femeie în funcţia de primar 

interimar al capitalei, în circumstanţe controversate,  decizie care a stârnit dispute 

tensionate în societate.  

 În câteva reportaje  în care au fost mediatizate sondaje şi studii, datele au fost prezentate  

luând în considerare dezagregarea pe sexe.   

 Au fost difuzate şi postate o serie de reportaje care au intenţia declarată de a combate 

stereotipurile legate de gen şi care promovează modele pozitive de implicare a femeilor şi 

bărbaţilor în viaţa socială. Dar, difuzarea reportajelor care promovează modele pozitive nu 

este o tendinţă generală, ci mai curând o manifestare  rară.  

 De cele mai multe ori,  perspectiva gender este neglijată atunci când se fac reportaje de la 

evenimente, fiind intervievaţi cu precădere bărbaţii în defavoarea femeilor, chiar şi acolo 

unde acestea participă.  

 De cele mai multe ori nu se ţine cont  de echilibrul gender la realizarea sondajelor în stradă.  

 Femeile experte sunt solicitate preponderent în reportajele sociale care vizează educaţia, 

asistenţa socială sau medicina. Expertiza femeilor  lipseşte sau se întâlneşte foarte rar când 

sunt abordate subiecte pe teme economice,  administrative, finanţe, de politică externă, 

reforma electorală etc. 

 În reportajele despre accidente rutiere,  infracţiuni şi alte întâmplări nefaste, se practică 

frecvent delimitarea pe sexe a protagoniştilor chiar din titlu sau lead-uri.  

 Sub aspect lingvistic, în textele jurnaliştilor şi jurnalistelor sunt utilizate ambele forme de 

masculin şi feminin pentru denumirile de profesii şi funcţii raportate la femei, totuşi  

preferinţa se acordă formelor de masculin, în special pe burtiere se optează cel mai des 

pentru masculin. De multe ori, în cadrul aceluiași reportaj sunt alternate formele de 

masculin şi feminin în raport cu femeile: meşteriţă  şi meşter popular; deputata şi deputatul, 

preşedinta şi preşedintele. Sporadic sunt utilizate şi formele de masculin: ministra culturii, 

viceministra finaţelor, primara de Chişnău, dar cel mai des forma de lidera. Foarte rar sunt 

utilizate formele de primăriţă şi şoferiţă, în unele cazuri pentru  a marca femininul şi doar 

în câteva cazuri acestea au fost utilizate în context negativ pentru a sublinia sau ironiza 

persoanele.  

 Nu au fost înregistrate foarte multe cazuri de promovare a  stereotipurilor de gen. Câteva 

din cele înregistrate nu sunt conştientizate şi chiar apar în contextul unor reportaje care îşi 

propun combaterea acestora.  
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 Singurul caz de diseminare a stereotipurilor şi de utilizare a limbajului sexist (știrea despre 

duelul verbal dintre liderul PCRM, Vladimir Voronin,  şi deputata PL, Alina Zotea, care s-

au insultat  reciproc, recurgând la aluzii sexiste şi pe considerente de vârstă) a fost 

mediatizat cu precădere de mediile on-line  (agora.md, unimedia.md, deschide.md) şi de 

două televiziuni (PRIME şi Canal 2). 

 

Partea I: Ponderea femeilor şi bărbaţilor în buletinele de ştiri difuzate de posturile de 

televiziune: Moldova 1, Prime TV, Canal 2, Pro TV, Jurnal TV și NTV 

Potrivit datelor monitorizării, femeile deţin cota cea mai înaltă de mediatizare – 38,81% la posturile 

de televiziune Prime şi 38,78% la Canal 2. La postul public de televiziune ponderea femeilor în 

buletinele de ştiri este de 35%, iar la celelalte televiziuni coboară sub o treime: 33,3% la NTV, 

30,5% la Pro TV şi 25% la Jurnal TV.  

Ponderea femeilor şi bărbaţilor în principalele buletine de ştiri de la posturile TV (date 

generale)  

 

 

Postul public Moldova 1 

 

La Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului – postul TV Moldova 1 au fost monitorizate 24 

de buletine de ştiri Mesager de la ora 19.00 şi patru buletine de ştiri de sinteză Mesager Stop 

Cadru, însumând în total 316 reportaje (cu o durată de 16 ore 39 min.) relevante pentru tema 

monitorizării. În total, sursele și protagoniștii știrilor au apărut de 1260 de ori în sincroane şi citări 

directe sau în menţiuni şi referinţe indirecte, dintre care bărbaţii au reprezentat 65%, iar femeile – 

35%.   
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Distribuirea timpului de emisie şi a numărului de ştiri pe teme  

 

 

Din punct de vedere tematic, în cadrul ştirilor politice bărbaţii au o vizibilitate de patru ori mai 

mare decât femeile, având o pondere de 79,2% (290 de apariţii), față de 20,8% pentru femei (76 

de apariții).  În cadrul reportajelor pe teme sociale este atins un aproximativ echilibru de gen: 54% 

pentru bărbați, cu 308 nominalizări şi sincroane directe, comparativ cu 46% pentru femei, cu 263 

de apariţii.    

Ştirile din sport deţin un loc important în cadrul principalului buletin informativ al postului public 

de televiziune (33 de știri în perioada de raport). Bărbaţii domină în aceste ştiri, cu o pondere de 

86,8% faţă de femei, cărora le revine 13,2%. De menţionat faptul că postul public a realizat cele 

mai multe reportaje despre sporturile la care participă şi femei.  

Subiectele din domeniul culturii şi economiei se poziţionează pe locul 4 în topul tematic de la 

Moldova 1 cu 26 de reportaje, mediatizând în două treimi din cazuri bărbații (88 de apariţii), și 

mai puțin femeile (54 de apariţii directe sau menţiuni). Disparitatea este și mai pronunțată în 

reportajele pe teme economice: 74% de apariții pentru bărbați comparativ cu 26% pentru femei. 

Raportul se inversează în știrile din domeniul educaţiei (7 materiale, cu o durată de 17 min.), 

prezenţa femeilor devansând-o pe cea a bărbaţilor de două ori: femeile au o vizibilitate de 61,3%, 

iar bărbaţii de 38,7%. 
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Ponderea femeilor şi bărbaţilor în ştiri, distribuite pe teme    

  

Din numărul total de 441 de apariţii înregistrate pentru femei, puțin mai mult de jumătate reprezintă 

femei cu funcție de conducere (256 de apariții sau 58,5%), pe când ponderea bărbaţilor decidenţi 

este de peste trei sferturi (77,05%).   

Ponderea femeilor şi bărbaţilor, în funcţie de statutul de putere: decizie-execuție 

 

 

Prezenţa femeilor şi bărbaţilor în talk-show-uri 

 

Au fost monitorizate talk-show-urile social politice difuzate timp de o săptămână, în perioada 

6.11.2017-12.11.2017: trei emisiuni Moldova în direct şi o emisiune Bună seara. La o singură 

emisiune Moldova în direct, din 7.11.2017, moderată de Liliana Barbăroşie, despre Proiectul 

prima casă, unul din cei trei invitaţi a fost femeie – consiliera prim-ministrului pe probleme 

economice. În celelalte emisiuni Moldova în direct, din 8.11.2017 şi din 9.11.2017, în care s-a 

discutat despre crearea Agenţiei Serviciilor Publice conform principiului ghişeului unic şi, 

corespunzător, în retrospectivă despre anul agricol, au fost invitaţi numai bărbaţi – câte trei la 

fiecare emisiune. Patru experţi şi oficiali, toţi bărbaţi, au fost invitaţii emisiunii Bună seara, din 

10.11.2017, pe tema torturii. 
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Note şi analize privind modul de reflectare a femeilor şi bărbaţilor  

Difuzarea reportajelor despre iniţiative, proiecte şi evenimente declarate a fi în interesul 

cetăţenilor, precum şi despre oameni notorii face parte din politica editorială a postului public de 

televiziune Moldova 1. Unele dintre acestea au scos în evidenţă şi meritul femeilor, femeile fiind 

mediatizate de regulă în calitate de experte în materiale la teme de educaţie, îngrijire a copiilor, 

asistenţă socială sau activităţi de artizanat.  

Din cele 316 reportaje difuzate în perioada de raport, 29 au avut conţinut pozitiv, 19 – negativ, iar 

restul - neutru. Din cele pozitive câteva au scos în evidenţă performanţele femeilor:  

Antreprenoriatul feminin, potenţial de dezvoltare (25.11.2017); Un copil cu autism a început să 

vorbească după mai mulţi ani de tratament (9.11.2017); Tortura la ea acasă în ţara noastră 

(7.11.2017, conținând sincroane cu expertele care au participat la întrunire, chiar dacă cei mai 

mulţi participanţi erau bărbaţi); Comemorarea victimelor holodomorului (27.11.2017, de la 

manifestarea organizată de Comunitatea femeilor din Ucraina).  

Câteva reportaje au scos în evidenţă femeile personalităţi remarcabile: Ştirea despre întâlnirea 

tinerilor jurnalişti de la Radio Moldova (copii) cu reprezentanta UNICEF, organizaţie care a 

contribuit la crearea studioului radio pentru copii (18.11.2017)  Omagierea Verei Mereuță  

(28.11.2017); 75 de ani de la naşterea Margaretei Cemârtan, supravieţuitoare a deportărilor, 

autoarea mai multor cărţi despre viaţa moldovenilor exilaţi în Siberia (24.11.2017); Expoziția 

Ninei Sibaeva (23.11.2017). 

 

În unele reportaje a fost evidențiată prezenţa femeilor în cadrul unor acţiuni sau evenimente, fiind 

plasate pe picior de egalitate cu bărbaţii și punându-li-se în valoare meritele şi eforturile personale: 

Noi punţi de cooperare peste Prut – o știre despre forumul agricol moldo-roman (10.11.2017) în 

care sunt intervievați doi fermieri, inclusiv o femeie; Mai multe localităţi din UTAG şi Taraclia 

vor beneficia de investiţii europene (18.11.2017) – o știre în care este adusă în prim-plan o femeie 

cu funcţie de conducere alături de un bărbat, locuitor al unui sat. În știrea despre aniversarea 

colegiului de medicina din Orhei (18.11.2017), pe lângă opinia unei studente, în sincron a fost 

inclus un student, deşi din imagine se vede că în sălile de clasă sunt preponderent femei, 

promovând, astfel, exemple de implicare a bărbaţilor în domenii feminizate. Sursele din partea 

absolvenţilor însă, personalităţi notorii, au fost selectate doar din rândurile bărbaţilor. 

Modele pozitive au fost reflectate în reportajul Nu renunţa la ceea ce îți dorești să faci, despre 

forumul vocaţional organizat la Chișinău (11.11.2017). Au fost intervievate două tinere studente, 

dintre care una cu dizabilităţi şi doi tineri, iar dintre organizatori – doi bărbaţi şi două femei.  

 

Campania globală 16 zile împotriva violenţei faţă de femei a fost mediatizată prin intermediul a 

două reportaje despre acţiunile unor actori politici: spotul în care spicherul Andrian Candu 

transmite un mesaj de solidaritate şi implicare (24.11.2017) şi Au spus nu violenței (25.11.2017) 

despre o acțiune a Partidului Acțiune și Solidaritate.  

Printre materialele care pot servi drept exemplu de combatere a stereotipurilor se numără reportajul 

din domeniul sportului Festivalul National de Judo la a 5-a ediție (11.11.2017). Sunt intervievate 

două fete câştigătoare, chiar dacă din imagini se observă că băieţii au fost mai numeroşi. De notat 

şi faptul că secvenţele video au scos în prim-plan şi câteva imagini cu fetele de la competiţie. În 
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reportaj au vorbit şi doi organizatori bărbaţi. Prin optimismul şi încrederea emanate de cele două 

sportive sunt combătute stereotipurilor legate de acest sport.  

Note despre stereotipuri şi discriminare 

 

În Mesagerul din 24.11.2017 a fost mediatizată campania pentru păstrarea geamurilor mașinilor 

transparente, organizată de Inspectoratul General de Poliţie. Intenţia pozitivă a echipei de PR de 

la IGP a fost subminată prin alegerea unui stereotip drept slogan al campaniei: Băieţii  şi fetele 

frumoase nu tonează (sic!) geamurile. Chiar dacă la prima vedere este egalitaristă, deoarece acelaşi 

criteriu al frumuseții este atribuit deopotrivă femeilor şi bărbaţilor (Băieții frumoși nu tonează 

geamurile și Fetele frumoase nu umbresc geamurile), totuşi, discriminarea se produce faţă de cei 

care nu sunt considerați frumoşi (de către alții sau de ei înșiși), frumusețea fiind o însușire relativă 

și subiectivă, care nu este meritul propriu al unei persoane și nu depinde de voința acesteia.  

Chiar dacă redacţia nu poartă responsabilitatea pentru conținutul acestei campanii, mediatizând-o, 

a promovat stereotipul potrivit căruia frumuseţea fizică constituie un avantaj, o valoare. În această 

situaţie, rolul jurnaliştilor şi jurnalistelor era să-i întrebe pe responsabilii de la IGP: rezultă că 

băieţii şi fetele urâte pot umbri geamurile?  

 

Note despre limbaj 

De regulă, atât în textul știrilor, cât şi pe burtiere, se utilizează forma de masculin a funcţiilor sau 

profesiilor, chiar şi pentru cele care în limba română au forme de femin: Desiree Joncsma, 

reprezentant UNICEF, Moldova; Nina Cotovanu, director, Centrul Pasărea Albastră; Vera 

Tănase, vicepreşedinte raionul Hânceşti; Liliana Rotaru, preşedinte CCF Moldova; Adela Uja, 

asistent parental profesionist; Olesea Perean, coordonator proiecte etc. 

S-au înregistrat mai multe cazuri în care vorbitorii nu sunt prezentaţi, cum e cazul reportajului 

Malurile râului Răut vor fi mai verzi, în care vorbește o femeie fără a fi prezentată, dar din discursul 

ei rezultă că este una din coordonatoarele proiectului. În știrea Parcurile din capitală s-au 

îmbogăţit azi cu noi copaci (18.11.2017.) sunt intervievaţi doi bărbaţi, o femeie şi un copil, 

participanţi la acţiune, dar aceștia nu sunt prezentaţi. Organizatoarea evenimentului, o femeie, 

iarăşi nu este prezentată, ceea ce diminuează din impactul informaţiei şi din importanţa celor care 

se pronunţă în interviuri.  

 

Prime TV 

 

La Prime a fost monitorizat principalul buletin de ştiri de la ora 21.00, Primele ştiri. În total, în 

perioada de raport au fost înregistrate 325 de materiale jurnalistice relevante, cu o durată de 13 ore 

19 min. Din totalul de 1662 de apariții (sincroane şi citări directe sau menţiuni şi referinţe 

indirecte), femeilor li s-au alocat 38,81%, iar bărbaţilor - 61,19%.  
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Distribuirea timpului de emisie şi a numărului de ştiri pe teme  

 

Reportajele cu tematică socială, 173 la număr, cu o durată de 6 ore 53 min., ocupă jumătate din 

volumul materialelor monitorizate la postul Prime TV. Ponderea femeilor şi bărbaţilor în 

reportajele sociale este aproape de echilibru: de 406 ori au fost înregistrate femeile (44,5%) şi de 

507 ori bărbaţii (55,5%). Subiectele politice ocupă locul doi în agenda editorială a Prime TV: 77 

de reportaje, cu o durată de 3 ore 27 min. Din cele 421 de persoane înregistrate în reportajele cu 

tematică politică, bărbaţii sunt reflectaţi de două ori mai des (69,35% din total) decât femeile 

(30,64%).  

Cel mai mare decalaj se înregistrează în materialele la teme economice: femeile sunt reprezentate 

în proporţie de 22% din cele 112 de intervenţii şi menţiuni ale tuturor protagoniştilor. Echilibrul 

de gen este atins în reportajele din domeniul culturii, iar în materialele din domeniul educaţiei 

femeile devansează uşor bărbaţii cu aproximativ 14 puncte procentuale: 57,1% femei faţă de 

42,9% bărbaţi. În perioada de raport la Prime au fost difuzate 8 ştiri despre sportul autohton, în 

care au predominat bărbaţii. 

Ponderea femeilor şi bărbaţilor în ştiri, distribuite pe teme  
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Din cele 645 de apariţii directe şi indirecte pe care le-au avut femeile, în 30,7% acestea au avut 

funcții decidente. Bărbaţii decidenţi au avut 529 de prezenţe, ceea ce constituie 52,02% din 

numărul total înregistrat (1017 apariții). 

Ponderea femeilor şi bărbaţilor, în funcţie de statutul de putere: decizie-execuție 

 

 

Prezenţa femeilor şi bărbaţilor în talk-show-uri 

 

Au fost monitorizate patru talk-show-uri social-politice Replica, de aproximativ 50 min. fiecare, 

difuzate săptămânal. Doar în emisiunea din 12.11.2017, despre proiectul Prima casă, a fost invitată 

o femeie, consiliera premierului, alături de trei bărbaţi. În celelalte emisiuni din 19.11.2017 (despre 

situaţia economiei), din 26.11.2017 (despre rezultatele Summit-ului parteneriatului estic de la 

Bruxelles) şi din 03.12.2017 (despre sistemul electoral) au fost invitaţi câte doi, și respectiv trei 

bărbaţi, oficiali sau experţi.  

Note şi analize privind modul de reflectare a femeilor şi bărbaţilor  

Cele mai multe reportaje sociale cu mesaj pozitiv au relatat despre activităţi de caritate, despre 

omagierea unor persoane remarcabile sau despre evenimente de cultură organizate de unele 

comunităţi, inclusiv cu implicarea Fundaţiei Edelweiss sau a membrilor PD.  

Printre reportajele care relevă implicarea şi performanţele femeilor nominalizăm: Crazy Kart 1000 

(12.11.17) – despre o competiţie de carting la care au participat 20 de piloţi amatori, printre care 

şi o femeie, intervievată alături de un bărbat şi de un copil; Cele mai noi invenţii (12.11.17) – 

despre târgul de invenţii organizat la Chişinău, unde printre cei 4 experţi care au vorbit în direct 

au fost şi două inventatoare; Se caută poliţişti tineri (12.11.2017) – reportajul arată mai multe 

imagini cu tinere care au participat la eveniment, iar două dintre cele patru persoane intervievate 

sunt fete. Reportajul ar fi fost unul model din perspectiva promovării egalităţi de şanse, dacă pe 

burtieră sau în textul reporterului – 100 de tineri au petrecut o zi cu mascaţii din BPDS „Fulger” 

şi La acţiune au participat 100 de tineri din toată Moldova... – ar fi existat completarea „100 de 

tineri şi tinere...”. 

Campania 16 zile fără violenţă a fost mediatizată prin reportajul Nu violenţei (25.11.2017) despre 

acţiunea reprezentantelor PD.  
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La prezentarea studiului realizat de OMS despre abuzurile asupra copiilor Sondaj îngrijorător 

(30.112017) datele au fost dezagregate din perspectiva gender. 

În mai multe materiale jurnaliştii au ratat şansa de a consacra spaţiu şi femeilor, deşi evenimentele 

ofereau această oportunitate, cum este exemplul reportajului despre desfăşurarea Forumului mass-

media, în care sunt intervievaţi doar patru bărbaţi, deşi Consiliul de Presă, organizatorul 

evenimentului, este condus de o femeie, iar în imagini se vede că atât în sală, cât şi în rândul 

oficialilor şi al experţilor invitaţi numărul femeilor îl depășea pe cel al bărbaţilor.  

Note despre stereotipuri  şi discriminare 

O rază de speranță (12.11.17) este un reportaj despre programul care oferă cuplurilor şansa de a 

beneficia de procedura de fertilizare in vitro gratuit. Inițial, reportera menţionează că este un 

program pentru cupluri şi este adus drept exemplu cazul unor părinţi fericiţi, însă în continuare se 

accentuează: Femeile care nu pot concepe un copil pe cale naturală susţin că acest program este 

ultima lor şansă. Prin această formulare, dar şi prin faptul că persoanele intervievate sunt toate 

femei (3 la număr), se perpetuează stereotipul potrivit căruia doar femeile suferă de sterilitate şi ar 

fi doar vina lor atunci când un cuplu nu are copii. Imaginile simbolice din video sunt selectate 

preponderent cu femei.  

Sfaturile expertului (27.11.2017), în care mesajul cheie este titrat şi pe burtieră: Rolul tatălului în 

educaţia copilului este crucial, ar fi fost un bun reportaj de promovare a implicării tatălului în 

educaţia copilului şi de combatere a stereotipului potrivit căruia educaţia copiilor este misiunea 

femeilor. Totuși, mesajul întregului reportaj este deturnat printr-un stereotip promovat prin 

intermediul unui tată care oferă el (în locul expertului, doctorul Komarovsky) răspunsul la 

întrebarea de ce este important ca tatăl să se implice: Pentru că orice copil are nevoie de o protecţie 

şi un sfat, pentru că mama nu poate să dea întotdeauna un sfat obiectiv, iar tata este mai sever. În 

asemenea cazuri e bine să fim atenţi ca opinia subiectivă a unui participant dintr-o sută să nu devină 

dominantă şi astfel să modifice integral mesajul. 

Cazul în care liderul PCRM, Vladimir Voronin, şi deputata PL Alina Zotea s-au insultat reciproc, 

recurgând la limbaj sexist şi ofensator, a fost mediatizat în reportajul Circ în parlament (16.11.17), 

fără a se difuza ulterior (20.11.2017) reacţia Platformei pentru Egalitate de Gen, care cerea 

sancţionarea acestui comportament.  

În reportajul PSRM, criticat de Voronin (22.11.2017) de la o conferinţă de presă, din tot discursul 

liderului PCRM a fost selectată fraza în care acesta utilizează un limbaj ofensator faţă de Zinaida 

Greceanîi: cât vrea baba Zina să acumuleze, un milion de semnături, da? 

Musafiri scandalagii (19.11.2017) este titlul unui reportaj despre un caz de violenţă în familie 

reclamat la poliţie. Agresorul este filmat în stare de ebrietate, discursul acestuia conţine acuzaţii şi 

ameninţări la adresa soţiei, dar şi detalii intime, iar identitatea acestuia nu este protejată. Femeia, 

care îşi acoperă faţa, alături de un copil, acuză la rândul său bărbatul de violenţă, fiind completată 

de o rudă, care acuză bărbatul de violenţă şi hărţuire sexuală. Un poliţist relatează conţinutul 

plângerii şi situaţia constatată. Jurnalista încheie cu fraza: Bărbatul riscă să fie pedepsit pentru 

violenţă în familie. Prin reportaje de acest fel este alimentat gustul publicului pentru scandal şi 

pentru spionarea prin gaura cheii a unor amănunte de viață privată, trăsătură specifică mai curând 

formatului de reality show decât buletinului de ştiri.  
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Note despre limbaj 

Postul de televiziune PRIME TV optează, de regulă, pentru forma de masculin a funcţiilor, a 

statutului social sau profesional, chiar și în cazurile în care gramatica română acreditează formele 

de feminin, acestea fiind utilizate foarte rar și doar la ocupaţiile asociate tradiţional cu femeile: 

fostul președinte al companiei Gas Natural Fenosa, Silvia Radu; Valeria Ieșeanu, șef programe 

PNUD; Larisa Zubcu, directorul Sălii cu Orgă; deputatul Valentina Stratan; directorul instituţiei 

preşcolare, dar şi bucătăreasa au fost sancţionaţi. 

Canal 2  

 

La postul de televiziune Canal 2 au fost monitorizate buletinele de ştiri Reporter de la ora 19:00, 

fiind înregistrate 260 de reportaje relevante pentru problema echilibrului de gen, cu o durată totală 

de 9 ore 30 min. În total, sursele și protagoniștii știrilor au apărut de 1382 de ori în sincroane şi 

citări directe sau prin menţiuni şi referinţe indirecte, dintre care femeile au reprezentat 38,78%, iar 

bărbaţii - 61,22%.  

Distribuirea timpului de emisie şi a numărului de ştiri pe teme  

 
 

Agenda editorială a buletinului de ştiri Reporter de la Canal 2 este dominată de ştirile sociale, 177 

la număr, în care este atins un echilibru de gen aproximativ: femeile deţin o cotă de 42,7% cu 426 

de intervenţii directe şi menţiuni indirecte, iar bărbaţii – 57,2%, cu 571 de apariţii.  

Femeile au o reprezentativitate de trei ori mai mică în ştirile politice (24,5% din 237 de citări şi 

intervenţii înregistrate în cele 56 de reportaje din domeniul politic). Bărbaţii domină covârşitor în 

ştirile economice (8 la număr) cu o pondere de 89,7%, fiind citaţi sau intervenind în direct de 26 

de ori, iar femeile doar de trei ori, ceea ce constituie 10,3%. Un echilibru se înregistrează în cele 

5 ştiri din domeniul educaţiei, în care femeile s-au produs de 16 ori, iar bărbaţii de 15 ori. În cele 

9 ştiri din domeniul culturii, vizibilitatea femeilor este de 39,7%, iar a bărbaţilor de 60,3% din cele 

63 de intervenţii şi referinţe la persoane. Au fost difuzate trei ştiri despre realizările ştiinţifice şi 

IT, în care bărbaţii au intervenit de 10 de ori, iar femeile de 7 ori, ceea ce reprezintă 58,8% pentru 

bărbaţi şi respectiv 41,2% pentru femei. 

Buletinul de ştiri Reporter nu conţine ştiri din sport.  
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Ponderea femeilor şi bărbaţilor în ştiri, distribuite pe teme  

 

Din cele 536 de intervenţii şi menţiuni ale femeilor, într-o treime din cazuri acestea au avut funcţii 

de conducere (166 sau 30,97%), în timp ce în rândul bărbaţilor, mai mult de jumătate au fost 

decidenți (440 sau 52%).   

Ponderea femeilor şi bărbaţilor, în funcţie de statutul de putere: decizie-execuție 

 

Prezenţa femeilor şi bărbaţilor în talk-show-uri 

În total, în perioada de raport au fost monitorizate patru talk-show-uri Tema zilei, cu o durată de 

aproximativ 30 min. fiecare, moderate de Viorica Turtureanu. În ediția din 06.11.2017, care a pus 

în discuţie problema copiilor fugari de acasă, au fost invitaţi în studio doi bărbaţi: un expert şi un 

oficial. Emisunea din 07.11.2017 a fost dedicată centenarului revoluţiei bolşevice din 1917, fiind 

invitaţi în studio o expertă în istorie şi un comentator politic. În data de 08.11.2017 a fost discutat 

proiectul Prima casă, avându-i drept invitaţi pe doi oficiali: consiliera prim-ministrului şi 

viceministrul de finanţe. Ediția din 09.11.2017 s-a axat pe crearea Agenţiei Serviciilor Publice, 

invitaţii fiind doi bărbaţi: un şef de direcţie de la Ministerul Economiei şi directorul Asociaţiei 

oamenilor de afaceri din Moldova.  

Astfel, în cele patru emisiuni consecutive difuzate timp de o săptămână, din 8 persoane invitate în 

studio în calitate de oficiali şi experţi doar două au fost femei.    
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Note şi analize privind modul de reflectare a femeilor şi bărbaţilor în emisiuni 

Buletinele de ştiri Reporter de la Canal 2 se axează preponderent pe ştirile sociale. Din cele 176 

de materiale monitorizate, 35 relatează despre sărbători şi festivaluri organizate de comunităţi, 

activităţi de caritate, omagierea unor persoane remarcabile, marea majoritate accentuând 

implicarea Fundaţiei Edelweiss sau a membrilor PD.  

Câteva reportaje evidențiază implicarea femeilor în activităţi din diverse domenii, inclusiv în cele 

asociate tradiţional bărbaţilor: Profesia ca vocaţie (11.11.2017), despre forumul vocaţional 

organizat la Chişinău, a evidenţiat trei femei intervievate ca surse: organizatoarea reuniunii, o 

tânără antreprenoare și o studentă, alături de un tânăr student; reportajul O zi împreună cu mascații 

de la „Fulger” (12.11.2017), de la un eveniment organizat de Brigada de Poliţie cu Destinaţie 

Specială  „Fulger”, a inclus mai multe imagini cu tinere participante, două din cele patru persoane 

intervievate fiind fete; Ziua agricultorului la Sireți (26.11.2017) – din cele cinci surse intervievate 

trei sunt antreprenoare, alături de un antreprenor şi primarul localităţii; reportajul Rețete împotriva 

violenței (26.11.2017) relatează despre iniţiativa de a invita mai mulți bucătari italieni la un 

eveniment de caritate desfăşurat în satul Ciuciuleni, raionul Hânceşti, cu scopul de a colecta bani 

pentru centrul social anti-violență „Helmut Wolf”. Cinci femei au intervenţii directe în calitate de 

surse: două, care declară că au contribuit financiar, nu sunt prezentate în niciun fel, altele două 

sunt prezentate ca fiind organizatorul evenimentului, iar cea de a cincea a fost deputata PD, 

Valentina Buliga.  

Note despre stereotipuri şi discriminare 

 

Câteva reportaje difuzate în perioada de raport încearcă să combată declarativ unele stereotipuri. 

Astfel, în reportajul A demonstrat că poate mânui o armă la fel de bine ca bărbații! Secretele 

singurei femei lunetist din Moldova (18.11.2017), intenţia de a combate stereotipurile este 

declarată de reporter: „...vrem să vă prezentăm singura femeie din Moldova care a spart toate 

stereotipurile și a demonstrat că poate mânui o armă, la fel de bine ca bărbații sau poate şi mai 

bine. Tânăra vorbeşte despre efortul pe care îl depune pentru a avea performanță, deși la un 

moment dat discursul ei reia stereotipul că fetiţele trebuie să se joace cu păpuşile, iar băieţii cu 

armele: „Când eram mică, nu aveam de fapt acele păpuși, care e normal să le aibă o domnișoară. 

Mai mult aveam jucării ce ține de băiat. Aceleași jucării de pistol, le improvizam din lemn, cuțite. 

Îmi plăcea mai mult adrenalina”.  

Postul Canal 2 a difuzat mai multe reportaje similare cu cele publicate de Prime TV, promovând 

aceleași mesaje stereotipizate, cum ar fi reportajul La sfat cu pediatrul Komarovsky (26.11.2017), 

știrea despre liderul PCRM, Vladimir Voronin, şi deputata PL, Alina Zotea, care s-au insultat  

reciproc, recurgând la limbaj sexist şi ofensator (20.11.2017), reportajul Voronin râde de inițiativa 

socialiștilor (22.11.2017), materialul A făcut scandal pentru că l-a refuzat nevasta (19.11.2017).  

Note despre limbaj 

Sub aspect lingvistic cel mai des se recurge la utilizarea formelor de masculin inclusiv pentru 

denumirile de profesii şi funcţii care au forme de feminin recunoscute în dicţionar. Pe burtiere este 

utilizat cu precădere masculinul: a participat deputatul Valentina Stratan; Viorica Turtureanu, 

realizator; Veronica Midari, expert în cadrul proiectului UE; antreprenoarea, Natalia Vrâncean; 

a declarat organizatorul, Valentina Geamănă. 
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Pro TV  

La postul de televiziune Pro TV au fost monitorizate buletinele Ştirile PRO TV, difuzate la ora 

20:00, în cadrul cărora au fost înregistrate 366 de reportaje relevante, cu o durată totală de 13 ore 

9 min. Sursele și protagoniștii au apărut de 2197 de ori în sincroane şi citări directe sau în menţiuni 

şi referinţe indirecte, dintre care femeile au reprezentat 30,5%, iar bărbaţii – 69,5%.    

Distribuirea timpului de emisie şi a numărului de ştiri pe teme  

 

Reportajele cu tematică socială deţin aproximativ jumătate din agenda editorială a jurnalului de 

ştiri – 177 de materiale. În cadrul acestora, bărbaţii apar aproape de două ori mai des decât femeile, 

cu 64,8% din totalul de 1055 de intervenţii şi menţiuni.  

Ştirile politice de la Pro TV (90 de știri) ocupă un sfert din numărul ştirilor monitorizate şi se 

poziţionează pe locul doi, după cele sociale, pe agenda editorială. Femeile au o pondere de 21,7% 

cu 124 de intervenţii directe şi nominalizări, iar bărbaţii - de 78,3%. 

Un decalaj evident între bărbaţi şi femei se atestă în ştirile economice (21 de materiale): din cele 

101 interviuri şi referinţe la persoane, femeile apar doar într-o cincime. Echilibrul de gen este atins 

în cele 14 reportaje care abordează subiecte din educaţie, în timp ce în materialele despre cultură 

(8 la număr) femeile devansează bărbaţii cu 25 puncte procdentuale. O vizibilitate aproape egală 

o au femeile şi bărbaţii în cele 10 ştiri din domeniul lifestyle, iar în cele două ştiri din IT şi trei din 

ştiinţă, femeile deţin cumulativ o cotă de 32%, iar bărbaţii de 68%. PRO TV a difuzat cele mai 

multe ştiri (41 în total) despre sportul autohton, în care sportivii şi sportivele au multiple intervenţii 

directe. Dintre acestea, câteva au fost dedicate performanţelor feminine: știri despre echipa 

feminină de fotbal, despre performanţele tenismenelor, despre sportivele care practică artele 

marţiale, aducând ponderea femeilor la 12,1%. 
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Ponderea femeilor şi bărbaţilor în ştiri, distribuite pe teme  

 

Femeile au avut 671 de intervenţii directe şi menţiuni indirecte, dintre care un sfert - 25,2%, 

reprezintă femei cu funcţii de conducere. Bărbaţii decidenţi au o pondere de 36,4% din cele 1526 

de apariţii directe sau indirecte.  

 

Ponderea femeilor şi bărbaţilor în ştiri în funcţie de statutul de putere: decizie-execuție   

 

 

Prezenţa femeilor şi bărbaţilor în talk-show-uri 

Au fost monitorizate patru emisiuni În profunzime (durata medie aproximativ o oră) difuzate 

consecutiv în această perioadă: la 09.11.2017 – despre numirea Silviei Radu în funcția de primar 

interimar (invitaţi trei bărbaţi, dar au fost prezenţi doar doi); 16.11.2017 – o emisiune de dezbatere 

cu participarea invitaților Ion Ceban și Vasile Botnaru; 23.11.2017 – invitatul în studio a fost 

primarul suspendat Dorin Chirtoacă; 30.11.2017 – invitata emisiunii a fost președinta PAS Maia 

Sandu.    

Note şi analize privind modul de reflectare a femeilor şi bărbaţilor în emisiuni 

Postul de televiziune PRO TV a difuzat câteva reportaje inedite despre cupluri care fac eforturi 

comune, manifestă respect reciproc şi implicare pentru a face faţă greutăţilor sau pentru a dezvolta 

proiecte sociale în folosul comunităţii: Povestea de dragoste dintre doi orfani care încearcă să 

supravieţuiească după ce au crescut în orfelinate (11.11.2017); Un cuplu: el francez, ea 

moldoveancă, dezvoltă proiecte sociale la Horodişte, Rezina, de şapte ani (11.11.2017)  
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Printre alte reportajele în care se promovează modele pozitive de implicare se numără: Ajutor 

pentru cei patru copii din familia Saharneanu  (09.11.2017, 12.11.2017) în care sunt intervievaţi 

şi bărbaţi, promovând astfel ideea că atât grija pentru familie, cât şi gesturile de caritate sunt 

responsabilitatea bărbaţilor şi a femeilor deopotrivă; reportajul despre deschiderea la Chișinău a 

unei camere senzoriale pentru copiii cu autism (17.11.2017) în care au fost luate drept surse şi doi 

bărbaţi alături de două femei, deşi nu este clar cine sunt, părinţi sau terapeuţi, întrucât nu sunt 

prezentaţi; Rochii de mireasă cu fir fosforescent (23.11.2017) - despre lansarea unei afaceri din 

granturi europene informează în background că 70 de tinere au obţinut astfel de granturi etc. 

În reportajul Spune nu violenţei (25.11.2017) a fost mediatizat flashmob-ul organizat de un grup 

de femei de la Partidul Acţiune şi Solidaritate. 

În reportajul de la Forumul dedicat oportunităţilor oferite de învățământul profesional 

(11.11.2017) din imagini este clar că participă un număr relativ egal de elevi şi eleve, planurile 

generale în care fetele domină cadrul sunt mai multe decât cele cu băieţi. Totuşi, au fost intervievaţi 

cu precădere tinerii – șase studenţi şi un elev – față de o elevă şi o profesoară.  

Unul dintre materialele despre Vocea României titrează: Pe scenă au evoluat şi cinci moldoveni, 

dar numai doi dintre ei au fost aleşi să meargă mai departe – astfel se creează impresia că la 

concurs au participat numai bărbaţi. Realitatea este că cei cinci erau patru femei şi un bărbat 

(11.11.2017), însă în următorul reportaj, distincţia gender este clară: Două moldovence, în 

semifinală (02.12.2017). 

Note despre stereotipuri şi discriminare 
Reportajul despre Două cupluri din Lozova, raionul Străşeni, naşi şi fini, care au sărbătorit 

împreună nunta de aur şi cea de safir (12.11.2017) aduce în prim-plan modele de convieţuire în 

cuplu. Una dintre protagoniste susţine stereotipul „soţiei răbdătoare, care trebuie să-şi aştepte 

soţul”, totuşi acesta a fost oarecum echilibrat prin opinia „mirelui”, care şi el vorbeşte despre 

importanţa răbdării în viaţa de cuplu. 

Reportajul despre Orchestra prezidenţială la 25 de ani combate nişte stereotipuri: reportera 

evidențiază faptul că în orchestra prezidențială muncesc și patru femei. Este montată de câteva ori 

o imagine gros-plan cu una dintre trompetiste, iar alta relatează în interviu că a fost selectată în 

temeiul concursului. Totuşi, reportera insistă asupra faptului că e neobişnuit să fii înconjurată zilnic 

de atâţia bărbaţi, iar răspunsul este: În fiecare zi e ca de 8 martie. Este bine că a fost remarcată 

prezenţa femeilor într-un domeniu pe care tradiţia îl rezervă doar bărbaţilor, totuşi pentru a 

combate un stereotip este indicat a nu accentua atât de mult discrepanţele.  

Note despre limbaj 

Sub aspect lingvistic, deși în textele jurnalistelor sunt utilizate atât forme de masculin, cât şi de 

feminin, totuşi se recurge frecvent la formele masculine ale profesiilor şi funcţiilor inclusiv pentru 

cele care au o formă la feminin, iar pe burtiere se optează de regulă pentru forma de masculin. De 

multe ori, în cadrul aceluiași reportaj sunt alternate formele de masculin şi feminin în raport cu 

femeile: meşteriţă şi meşter popular; liderul PAS şi lidera PAS. Alte exemple: Doina Gherman, 

membră PAS; Ionela Titirez, organizator; Elena Botezatu, juristă, autoarea raportului; Veronica 

Tomescu, coordonator local al proiectului; Rodica Căruţu, reprezentant vinărie. Silvia Radu a 

fost protagonista ştirilor zilnice despre mersul lucrurilor la primărie, fiind prezentată drept primar 

interimar, edilul capitalei, dar şi cu forma de primăriţă, mai ales în textul reporterilor, de exemplu: 
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Primăriţa a ieşit astăzi în inspecţie la EXDRUPO (14.11.2017), Cine e şefa? (27.11.2017) şi în 

textul jurnalistei: Acum o săptămână Poiată a fost certat de primăriţă. 

Jurnal TV  

La postul de televiziune Jurnal TV au fost monitorizate Jurnalele de ştiri difuzate la ora 19:00, şi 

Jurnale săptămânii difuzate sâmbăta, în cadrul cărora au fost înregistrate 311 reportaje relevante 

pentru problema echilibrului de gen, cu o durată totală de 14 ore 34 min. 

 

Sursele și protagoniștii au apărut în total de 1517 ori în sincroane şi citări directe sau prin menţiuni 

şi referinţe indirecte, dintre care femeile au reprezentat 25,05% şi bărbaţii 74,95%. 

 

Distribuirea timpului de emisie şi a numărului de ştiri pe teme  

 
 

Ştirile politice (148 de produse media) ocupă aproximativ jumătate – 48% din numărul ştirilor 

monitorizate şi 60% din volumul de emisie alocat. În cele 863 de intervenţii şi menţiuni înregistrate 

în cadrul reportajelor din acest domeniu, ponderea bărbaţilor depăşeşte de mai bine de 3 ori pe cea 

a femeilor.  

În cadrul reportajelor cu tematică socială (133 la număr) femeile au o pondere de două ori mai 

mică decât bărbaţii și doar în ştirile din domeniul educaţiei (5 reportaje) prezenţa femeilor o 

devansează cu 14 puncte procentuale pe cea a bărbaţilor. În cele 5 ştiri despre evenimente culturale 

femeile au o reprezentativitate de 37,1%, iar în cele 4 reportaje pe teme economice, toate sursele 

şi protagoniştii sunt bărbaţi. Cele 16 ştiri din domeniul sportului relatează de regulă despre fotbal, 

ceea ce determină o prezenţă masculină covârşitoare: 97,4% de bărbați, într-un singur reportaj 

fiind intervievată o sportivă. 
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Ponderea femeilor şi bărbaţilor în ştiri, distribuite pe teme  

 

Femeile au avut 380 de intervenţii directe şi menţiuni indirecte, dintre care în 55,8% au avut  funcţii 

de conducere. Bărbaţii decidenţi au o pondere de 74,7% din cele 1137 de apariţii directe sau 

indirecte.  

Ponderea femeilor şi bărbaţilor, în funcţie de statutul de putere: decizie-execuție 

 

 

Prezenţa femeilor şi bărbaţilor în talk-show-uri 

În perioada de raport au fost monitorizate trei emisiuni Ora expertizei de aproximativ 50 min. 

fiecare. Pe data de 06.11.2017 s-a discutat despre declarațiile lui Vitalie Proca, în studio fiind 

invitaţi patru experţi şi comentatori politici, toţi bărbaţi. Tema emisiunii din 07.11.2017 a fost 

numirea Silviei Radu la primărie, iar invitaţi în studio au fost patru bărbaţi. În data de 08.11.2017, 

din cele trei persoane participante, două au fost femei experte în domeniul sistemului judiciar. La 

Cabinetul din umbră din 09.11.2017, o femeie a fost protagonista emisiunii în calitate de victimă 

şi de persoană persecutată, iar cei trei bărbaţi participanţi la emisiune au avut calitatea de experţi. 

Din 14 experţi şi comentatori politici invitaţi la talk-show-urile din săptămâna dată, doar două au 

fost experte, cea de-a treia femeie invitată fiind în postura de victimă.  

Note şi analize privind modul de reflectare a femeilor şi bărbaţilor  

Din cele 311 reportaje, 16 au un mesaj pozitiv, iar 55 relatează despre accidente şi alte întâmplări 

nefaste.  
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Printre reportajele ce promovează modele de implicare şi activism civic sau combat stereotipurile 

evidenţiem reportajul cu scop caritabil Își crește singur fiica de doi ani (10.11.2017), unde este 

prezentat un bărbat care depune eforturi pentru a fi un părinte bun şi a face faţă condiţiilor precare 

de viaţă. Este un model de promovare a responsabilităţii paterne faţă de copii.  Jurnal TV a 

mediatizat Campania pentru protecţia femeilor (22.11.2017) desfăşurată de Partidul Acţiune şi 

Solidaritate și subiectul despre faptul că președinta Partidului Acțiune și Solidaritate a fost 

desemnată „Omul săptămânii” de către portalul Tribuna (Maia Sandu, omul săptămânii, 

27.11.2017). Relevant pentru campania de susţinere a femeilor supuse violenţei domestic este 

materialul de tip voice-over Închisoare pentru violenţă în familie (24.11.2017).  

 

Note despre limbaj 

Sub aspect lingvistic sunt utilizate atât formele de masculin, cât şi cele de feminin pentru 

denumirile de funcţii şi profesii, preferinţa fiind acordată masculinului: președinta Partidului 

Acțiune și Solidaritate; lidera PAS; Maia Sandu, președinte PAS; Mariana Kalughin, expert 

Centrul de Prevenire a Corupției; Nina Cernat, membru Consiliul Superior al Magistraturii; 

Doina Onofrei, reporter Jurnal TV. 

 

NTV  

 

La postul de televiziune NTV au fost monitorizate 22 de buletine de Ştiri de la ora 19.00 (acestea 

nu sunt difuzate în zilele de sâmbătă, iar duminicile sunt difuzate ediţii de sinteză), conținând 211 

reportaje relevante pentru tema monitorizării, cu o durată de 10 ore 53 min. Sursele și protagoniștii 

au apărut de 858 de ori în sincroane şi citări directe sau în menţiuni şi referinţe indirecte, dintre 

care femeile au reprezentat 33,3%, iar bărbaţii – 66,7%.    

Distribuirea timpului de emisie şi a numărului de ştiri pe teme  

 

Ştirile politice şi cele sociale domină agenda editorială a buletinului de ştiri de la NTV. De precizat 

faptul că majoritatea ştirilor sociale mediatizează implicarea sau acţiunile de caritate la care 

participă preşedintele Igor Dodon, soţia acestuia, Galina Dodon, sau alţi membri PSRM.  
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În reportajele din domeniul politic, 84 la număr, cu o durată de 4 ore 13 min., bărbaţii devansează 

femeile aproximativ de 4 ori: 241 de intervenţii şi menţiuni, față de femei, care au 65 de intervenţii 

şi menţiuni. În cele 88 de ştiri sociale cu o durată de 4 ore 30 min. reprezentativitatea femeilor şi 

bărbaţilor se apropie de echilibru (44,6% pentru femei şi 55,4% pentru bărbaţi). Bărbaţii domină 

în ştirile economice (21 la număr), în timp ce femeile predomină în materialele despre educaţie (5 

ştiri). Femeile şi bărbaţii au avut o prezenţă echilibrată în cele 7 ştiri din domeniul culturii, iar cele 

5 ştiri din sport relatează exclusiv despre performanţele bărbaţilor, de regulă din șah și fotbal. 

Ponderea femeilor şi bărbaţilor în ştiri, distribuite pe teme  

 

În cele 286 de intervenţii directe şi menţiuni indirecte ale femeilor, aproape o treime (28%) au 

funcţii de decizie, pe când bărbaţii decidenţi au o pondere de 57,5% din cele 572 de intervenții sau 

mențiuni.  

Ponderea femeilor şi bărbaţilor, în funcţie de statutul de putere: decizie-execuție 

 

Prezenţa femeilor şi bărbaţilor în talk-show-uri 

Au fost monitorizate emisiunile de analiză social-politică din prima săptămână, perioada 

06.11.2017-12.11-2017. În emisiunile Megafon din 06.11.2017, Главный вопрос din 08.11.2017, 

Acces direct din 09.11.2017 și Главный вопрос din 08.11.2017, toţi oficialii şi experţii au fost 

bărbaţi (în total opt persoane).  
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Note şi analize privind modul de reflectare a femeilor şi bărbaţilor în emisiuni 

În reportajele sociale, singura femeie mediatizată drept model de implicare în acte de caritate este 

prima doamnă, Galina Dodon: Condiții mai bune în grădinițe (9.11.2017), despre fondul Galinei 

Dodon în satul Dezghingea; Cadouri din partea primei doamne a țării (12.11.2017); „Din suflet” 

pentru grădinița „Andrieș” (11.2017); „Din Suflet” pentru satul Petrești (17.11.2017); Ajutor 

pentru grădinițele din Găgăuzia iarăşi Desghinja (24.11.2017); „Din suflet” pentru Basarabeasca 

(27.11.2017); Grădiniţa  din Iserlia; Sute de grădinițe ajutate „Din Suflet” (28.11.2017). 

Printre materialele în care se evidenţiază prezenţa şi implicarea femeilor la evenimente se numără: 

Inițiativă de amenajare a unui parc, care vine din parte unei asociaţii conduse de o femeie; Teatrul 

Guguţă a împlinit 25 de ani, în care vorbeşte directoarea Teatrului municipal Guguţă, Gabriela 

Lungu; Orchestra prezidențială, la 25 de ani (18.11.2017) – în care reporterul omite să spună că 

în orchestră sunt angajate patru femei, chiar dacă una dintre ele este intervievată, fiind prezentată 

în felul următor: printre cei 85 de instrumentişti este uşor de remarcat figura unui trompetist care 

cântă la trompetă, este neobişnuit deoarece vorbim de o tânără;  

Note despre limbaj 

Sub aspect lingvistic sunt preferate formele de masculin ale profesiilor şi funcţiilor mai curând 

decât cele de feminin: preşedintele Asociaţiei pentru Amenajarea Capitalei, Ecaterina Stratan; 

Violeta Andrieş, membru al Curţii de Conturi; deputatul PLDM, Maria Ciobanu, producătorul 

şi scenaristul Elena Pahomova; Svetlana Bolocan, şefa de direcţie, Ministerul Agriculturii, 

Ecaterina Ivanova, directoarea grădiniţei din Iserlia. 

Jurnaliştii utilizează atât forma de masculin a funcției de „primar”, cât şi femininul „primăriţă”: A 

criticat decizia primăriţei.  
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Partea II: Ponderea femeilor şi a bărbaţilor şi modul lor de reflectare în ştirile şi materialele 

jurnalistice postate pe site-urile agora.md; deschide.md; diez.md; unimedia.md 

 

Femeile au o reprezentativitate de aproximativ 25% în paginile celor trei site-uri de ştiri agora.md; 

deschide.md; unimedia.md, a căror agendă editorială este dominată de ştiri din domeniul politic 

(peste 50%). O perspectivă gender echilibrată se constată pe site-ul diez.md, care are drept public-

ţintă tinerii şi tinerele, precum şi o agendă editorială diversă şi echilibrată sub aspect tematic. 

Raportul de mediatizare a femeilor şi bărbaţilor pe acest site este de aproximativ 40% la 60%. 

  

 

 

Agora.md 

În perioada de raport au fost monitorizate 515 materiale relevante având un volum de 362 de pagini 

standard2, însoţite de secvenţe video cu o durată totală de 7 ore 17 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 În scopul prezentului studiu, volumul știrilor online fost cuantificat în pagini standard după rigorile redactării, o pagină standard 

fiind echivalentul a 2000 de caractere. 

http://agora.md/
http://deschide.md/
http://diez.md/
http://agora.md/
http://deschide.md/
http://agora.md/
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Distribuirea spaţiului şi a numărului de materiale jurnalistice pe teme  

 
 

În total, sursele și protagoniștii au fost citate direct/indirect sau menţionate de 1973 de ori, dintre 

care bărbaţii au reprezentat 74,66%, iar femeile – 25,34%. Femeile cu funcţii de conducere au avut 

o pondere de 73,4% din cele 500 de intervenţii şi referinţe. Bărbaţii cu putere de decizie au avut 

1205 de intervenţii şi menţiuni, ceea ce reprezintă 81,8% din numărul de apariţii al tuturor 

bărbaţilor (1473). 

Ponderea femeilor şi bărbaţilor, în funcţie de statutul de putere: decizie-execuție 

 
 

Informaţia relevantă a fost însoţită de 443 de fotografii care au reprezentat persoane.   

 

Numărul fotografiilor, în funcţie de prezenţa femeilor şi bărbaţilor 
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În perioada de monitorizare, site-ul agora.md a postat 297 de materiale din domeniul politic. 

Bărbații au intervenit şi au fost menţionaţi cel mai des în astfel de știri - de 970 de ori, de aproape 

patru ori mai des decât femeile. Şi în fotografiile care au ilustrat materialele politice prezenţa 

bărbaţilor este dominantă: numai bărbaţi şi preponderent bărbaţi sunt în 166 de fotografii, iar 

numai femei și preponderent femei - în 43; un număr egal de bărbați și femei este în 19 fotografii.  

 

În cele 105 materiale care abordează teme sociale, femeile au o reprezentativitate de 36%, iar cota 

bărbaţilor este de 64%, cu 137 de apariţii. În materialul ilustrativ s-a atins un oarecare echilibru de 

gen: 20 de fotografii numai cu femei şi 21 numai cu bărbaţi. 

 

Ştirile economice deţin un loc important în politica editorială a site-ului agora.md, dar multe sunt 

realizate din studii, sondaje, documente, astfel încât relevante pentru această monitorizare au fost 

doar 46 de știri. În acestea, prezenţa bărbaţilor este de câteva ori mai mare decât cea a femeilor, 

raportul fiind de 81,6% bărbați faţă de 18,4% femei. În știrile culturale și de life-style femeile au 

o prezenţă de două ori mai mică faţă de bărbaţi; totuși, în fotografiile care ilustrează cele două 

categorii tematice distribuția de gen este aproape egală: în 27 de fotografii predomină femeile sau 

sunt numai femei, iar în 32 predomină bărbaţii sau sunt numai bărbaţi; în 14 este un număr egal de 

femei şi bărbaţi.  

 

Domeniul în care femeile au avut o vizibilitate mai mare este cel al tehnologiilor: în cele 12 

reportaje relevante, femeile au apărut de 34 de ori (77,3%), iar bărbaţii - de 10 ori (22,7%). Un 

echilibru de gen se atestă în cele șapte materiale care abordează subiecte de educaţie: femeile au 

intervenit şi au fost menţionate de 15 ori, iar bărbaţii - de 14 ori.  

 

Ponderea femeilor şi bărbaţilor în materialele jurnalistice, distribuite pe teme  

 

Note şi analize privind modul de reflectare a femeilor şi bărbaţilor 

Preocuparea editorilor de la agora.md de a aduce în prim-plan femei care reuşesc să se manifeste 

în plan profesional şi social s-a materializat în câteva articole proprii, precum şi în câteva preluări. 

Astfel, evenimentul Chișinău Startup Week 2017, care a reunit persoanele interesate de lansarea 

unei afaceri în IT, a fost nu doar mediatizat, ci a servit drept un bun “startup” pentru abordarea 

unei probleme gender, formulată chiar în titlu: De ce avem mai puține femei decât bărbați în 

antreprenoriat (11.11.2017).  



28 
 

 

Intenţia de a contesta stereotipurile şi de a promova femeile în meserii asociate tradiţional 

bărbaţilor este semnalată și în titlul știrii Zeci de fete au spart stereotipurile și au transformat 

știința în pasiune (29.11.2017). Știrea „Roboclub” se extinde: Încă 36 de instituții educaționale 

au aderat la program și au primit seturi de echipamente noi (24.11.2017) prezintă opinia a trei 

femei cu funcţii de conducere şi a unui profesor.  

 

La prezentarea studiului „Tinerii pe piaţa muncii din Republica Moldova: competenţe şi 

aspiraţii”, elaborat de Observatorul de Competențe Axat pe Tineri, creat de PNUD Moldova și 

Institutul Național de Cercetări Economice, a fost evidenţiată problematica gender în titlu: Studiu: 

Pe piața muncii, cei mai descurajați sunt tinerele femei și tinerii de la sate (27.11.2017). 

 

Site-ul agora.md a mediatizat Campania ONU de activism civic în problema violenței împotriva 

femeilor: pe data de 24.11.2017 a fost publicat un articol care a adus în prim-plan informaţia oferită 

pe site-ul organzaţiei: Campania ONU: 16 zile de activism civic pentru a opri violența împotriva 

femeilor. În acelaşi context a fost postată secvenţa video în care speakerul parlamentului îşi 

exprimă adeziunea la această campanie: Andrian Candu: Nu mi-am bătut niciodată soția, dar asta 

nu-mi dă dreptul să stau deoparte.  

Un model pozitiv de implicare şi perseverenţă a femeilor în afaceri este mediatizat în știrea preluată 

de pe agrobiznes.md - O moldoveancă din Bălți, proprietara celei mai mari și moderne sere din 

România (24.11.2017).  

  

Un exemplu de succes, cooperare şi implicare a cetăţenilor plecaţi peste hotare şi a celor rămaşi în 

localităţi este prezentat în articolul Cum arată complexul sportiv de la Telenești, deschis cu 

ajutorul migranților (13.11.2017). În cele patru fotografii cu oameni antrenați în joc pe teren, două 

reprezintă echipele de fete, iar altele două – echipele de băieţi.  

 

Site-ul agora.md a publicat ştiri despre prestaţia moldovenilor şi moldovencelor la concursul 

Vocea României, de regulă adăugând secvenţe video. Unul din titluri sugerează o prezenţă exclusiv 

masculină: Doi au fost eliminați, doi merg mai departe. Cine sunt moldovenii rămași în concursul 

Vocea României (25.11.17). Abia la deschiderea ştirii şi după ce urmăreşti tot materialul devine 

clar că de fapt „mai departe merg două” şi e vorba de „moldovencele rămase în concurs.”  

 

Este important faptul că într-un materialul video, analizând rezultatele referendumului, Cât a 

costat fiecare vot (20.11.17), jurnalistul dezminte informaţia care a circulat pe Facebook, “precum 

că femeile ar fi fost  mai active la referendum”,  prezentând date statistice.   

 

A fost prezentată tânăra care, la referendum, i-a ripostat preşedintelului Igor Dodon că buletinele 

au fost redactate doar în limbile rusă şi română: „Doar în limba română”. Cine este membra secției 

de votare care l-a contrazis pe Dodon.(19.11.2017)  

 

Note despre stereotipuri  şi discriminare  
 

Agora.md a mediatizat atât  atacurile verbale reciproce între liderul PCRM, V.Voronin, şi deputata 

PL, A. Zotea:  „Bara pentru antrenament” și „bădărănia” din Parlament. Replici între Vladimir 

Voronin și Alina Zotea (16.11.2017), cât şi reacţia Platformei pentru Egalitate de Gen: Se propune 

http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/inclusive_growth/tinerii-pe-pia_a-muncii-din-republica-moldova--competene-i-aspir.html
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/inclusive_growth/tinerii-pe-pia_a-muncii-din-republica-moldova--competene-i-aspir.html
http://agrobiznes.md/o-moldoveanca-din-balti-proprietara-celei-mai-mari-si-mai-moderne-sere-din-romania.html
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sancționarea deputaților sexiști, după ce Voronin a spus că pentru Zotea e nevoie de o bară în 

Parlament  (21.11.2017). 

 

Prin realizarea unui material în baza unor speculaţii de pe facebook: Întrebarea internauților 

pentru Silvia Radu: Cât costă geanta ce o purtați? E mai scumpă decât bradul, din 03.11.2017, a 

fost perpetuată o atitudine stereotip faţă de femeii: etichetarea şi judecarea unei persoane nu pentru 

acţiunile sale, ci pentru accesoriile pe care le poartă. 

 

Site-ul agora.md găzduiește o secțiune de vloguri: Hy No Rock, Ionela Hadârcă sau Zerodoi. Deși 

sunt gestionate de terţi, am considerat că în momentul în care le mediatizează, portalul îşi asumă 

şi responsabilitatea mesajului pe care acestea îl transmit. 
 

În acest context, ţinem să menţionăm originalitatea proiectului MonoVlog cu Gheorghe Urschi, 

care în unele cazuri poate deveni un instrument eficient de combatere a stereotipurilor. De 

exemplu, ediţia din 7.11.2017 satirizează stereotipuri comportamentale şi relaţionale între două 

femei-cuscre, precum şi falsa credinţă: MonoVlog cu Gheorghe Urschi despre cei mai credincioși 

bărbați ai țării și dragostea față de „biserica mă-tii”. 

 

Note despre limbaj 

Sub aspect lingvistic jurnaliştii şi jurnalistele de la agora.md utilizează frecvent, în special în texte 

formele de feminin pentru denumirile de profesii şi funcţii, inclusiv forma de feminin pentru 

ministru - ministră, neateastată de dicţionar: şefa Misiunii USAID în Moldova, Karen Hilliard; 

directoarea generală UN Women; oficiala s-a referit la;  ministra Educației, Monica Babuc. 

Alături de acestea se întâlnesc şi formele de masculin, chiar şi în cazurile în care există forme de 

feminin: Irina Străjescu, președinte ATIC. 

Deschide.md 

 

Portalul de știri deschide.md a publicat în perioada de raport  598 de produse media relevante, , cu 

un volum de 633 de pagini standard, însoţite de 7 ore 33 min. de secvenţe video.  
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Distribuirea spaţiului şi a numărului de materiale jurnalistice pe teme  

 

În total, persoanele mediatizate în calitate de surse și protagoniști au fost citate direct/indirect sau 

menţionate de 2110 ori. Dintre acestea, femeile au avut 466 de apariții (22,09%), în două treimi 

din cazuri având funcţii de conducere, iar bărbaţii – 1644 de intervenţii şi menţiuni (77,91%), în 

72% din cazuri fiind decidenți.  

Ponderea femeilor şi bărbaţilor, în funcţie de statutul de putere: decizie-execuție 

 

Articolele de pe deschide.md au fost ilustrate cu 737 de fotografii reprezentând persoane, dintre 

care două treimi reprezintă numai bărbăţi, conform diagramei de mai jos:  

Numărul fotografiilor, în funcţie de prezenţa femeilor şi bărbaţilor 

  

 

61,15%

71,83%

38,84%

28,16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Mai mult de jumătate din numărul total al ştirilor publicate pe site-ul deschide.md abordează teme 

politice (347), în care bărbații au 1074 de apariții (82,49%), iar femeile – doar 228 (17,5%). Din 

cele 566 de imagini (54%) care ilustrează materialele pe teme politice, a zecea parte reprezintă 

numai femei (44 de fotografii), față de 311 care reprezintă numai bărbați, iar în 15 există un număr 

egal de femei şi bărbaţi. Celelalte imagini prezintă preponderent bărbați. 

Urmează tematica socială, cu 610 intervenţii în 179 de materiale la această rubrică, în care femeilor 

li se acordă puțin mai mult de o treime din spațiul editorial, respectiv cota bărbaţilor este de 65,9% 

cu 402 de citări directe şi menţiuni. Ştirile sociale au fost ilustrate cu 330 de imagini, dintre care 

în 34 apar numai femei, în 97 numai bărbaţi, în 14 se constată o paritate gender.  

Bărbaţii sunt prezenţi mai des în cele 48 de știri economice în care au apărut de 92 de ori, faţă de 

femei care au fost citate şi menţionate de 12 ori, raportul fiind de 81,2% la 18,8%. Şi în cele 7 ştiri 

din domeniul educaţiei bărbaţi au fost vizaţi mai des (11 apariții) decât femeile (3 citări). Din cele 

7 ştiri din sportul autohton, doar una a vizat sportul feminin. 

 

Ponderea femeilor şi bărbaţilor în materialele jurnalistice, distribuite pe teme 

 

 

Note şi analize privind modul de reflectare a femeilor şi bărbaţilor  

Profilul site-ului deschide.md se distinge printre celelalte surse on-line de ştiri prin faptul că oferă 

constant analize şi comentarii asupra evenimentelor social politice şi interviuri cu experţi şi 

reprezentanţi ai diverselor instituţii oficiale sau non guvernamentale. La acest compartiment 

viziunea şi perspectiva este exclusiv masculină: rubrica Editorial reflectă doar opiniile bărbaţilor. 

Articolul lui Alexandru Solcan Despre proiectul politic „Silvia Radu”, la cald (07.11.2017) a fost 

considerat relevant şi pozitiv pentru prezenta monitorizare. Doctorul şi conferenţiarul universitar 

analizează mizele politice în contextul numirii Silviei Radu în calitate de primar interimar, 

recunoscându-i astfel ponderea în arena luptelor politice. Criteriul gender este luat şi el calcul:  
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Totodată, candidatura doamnei Radu se pliază bine peste eforturile de promovare a femeilor în 

politică. Această campanie este una la modă acum la noi și este susținută cu ardoare de mulți 

reprezentanții ai societății civile. Chișinăul nu a avut un primar-femeie de două secole. Este 

altceva. (...) Doamna Silvia Radu, probabil, va încerca să-și asume o altă imagine a femeii în 

politică. Fără a ține, neapărat, să ne convingă că este mai „bărbată” decât bărbații, noul primar 

interimar va trebui să realizeze lucruri concrete.  

 

În perioada de monitorizare au fost realizate 5 interviuri cu persoane decidente, dintre care unul 

cu o femeie: Silvia Radu: Politica mea la Primărie va fi politica cetățeanului (15.11.2017).  

 

Din cele 13 ştiri cu mesaje sau informaţii pozitive, doar câteva vizează femeile: „Mirese 

fosforescente”. O tânără din Orhei coase rochii care luminează în întuneric (23.11.17) este un 

reportaj preluat de pe stirilocale.ro, despre o tânără din Orhei care a obţinut un grant pentru 

susţinerea micului business; Ana Nichita: Igor Dodon știe că e limba română, dar îi este frică să 

nu-și dezamăgească electoratul (21.11.17), preluat de pe evzmd.md, despre membra unui birou 

electoral, care l-a corectat pe Igor Dodon că buletinele de vot sunt redactate în limba română; O 

basarabeancă, proprietara celei mai mari și moderne sere din România (23.11.17) preluat de pe 

un site românesc; Elevă basarabeancă a Școlii de Poliție Câmpina: Eu zic că Basarabia e pământ 

românesc (26.11.17) preluat de pe agerpres.ro și relevant prin faptul că aduce în prim-plan o tânără 

care sparge stereotipurile profesionale, optând pentru o carieră de militar.   Un exemplu de afacere 

de succes gestionată de o femeie este promovat în materialul  25.11.2017 - Un brand autohton de 

lenjerie de lux, lansat cu suportul programului PARE 1+1 (25.11.2017).  

 

Note despre stereotipuri şi discriminare 

 

Din cele 179 de ştiri publicate la rubrica social, 42 sunt ştiri cu impact emoţional negativ, relatând 

despre accidente, infracţiuni şi crime. 

 

Într-o știre de 1/3 de pagină s-au comis abateri de la standardele jurnalistice începând chiar din 

titlu: Cât costă „plăcerea” de a viola o bătrână din Strășeni. Un locuitor al raionului Străşeni, 

a fost condamnat pentru violul şi omorul unei femei de 65 de ani din aceeași localitate 

(06.11.17). Dincolo de libertatea de a-și stabili propria politică editorială, publicaţia ignoră 

obligația deontologică de a evita atitudinea discriminatorie și de a trata cu respect orice persoană 

(în viaţă sau defunctă), indiferent de vârstă şi de circumstanţele în care se află.  

 

Comportamentul deputaţilor din parlament din data de 16.11.2017 a fost reflectat în două postări: 

Propunere indecentă a lui Voronin pentru Alina Zotea şi Zotea i-a răspuns „bădăranului 

Voronin”, fără a mediatiza şi reacţia Platfrmei pentru Egalitatea de Gen (20.11.2017). 

 

Ponderea femeilor şi bărbaţilor în materialele jurnalistice ale portalului diez.md  

În perioada de raport au fost monitorizate 372 de produse media publicate pe diez.md, cu un volum 

de 373 de pagini standard, însoţite de 17 ore 8 min. de secvenţe video. 

 

 

http://evzmd.md/actualitate/chisinau/295-chisinau/67177-ana-nichita-%E2%80%9Esunt-profund-emo%C8%9Bionata-ca-mii-de-oameni-au-apreciat-gestul-meu,-unul-firesc-pentru-oricare-ceta%C8%9Bean-care-nu-accepta-falsurile,-neadevarul-%C8%99i-prostia%E2%80%9D-i.html
https://www.agerpres.ro/social/2017/11/25/antrenament-general-la-arcul-de-triumf-pentru-parada-militara-de-1-decembrie-12-27-52
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Distribuirea spaţiului şi a numărului de materiale jurnalistice pe teme  

 

 
 

În total, sursele și protagoniștii au fost citați direct/indirect sau menţionați de 1564 de ori, dintre 

care femeile au reprezentat 39,51% şi bărbaţii - 60,49%, decidenții având o pondere de puțin peste 

jumătate din numărul tuturor intervenţiilor şi referinţelor, conform diagramei de mai jos. 

Ponderea femeilor şi bărbaţilor, în funcţie de statutul de putere: decizie-execuție 

 
 

În cele 1022 de fotografii relevante bărbaţii sunt reprezentați ceva mai des decât femeile, însă mai 

echilibrat decât la alte portaluri monitorizate.  
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Numărul de fotografii în funcţie de prezenţa femeilor şi bărbaţilor 

 

 

Din punct de vedere tematic, cele mai multe materiale abordează subiecte sociale – 95 la număr, 

în care femeile sunt reprezentate cu 82 de citări și referinţe (33,2%), iar bărbaţii - cu 165 (66,8%). 

Știrile sociale au fost ilustrate de 281 de imagini, dintre care în 23 este reprezentat un număr egal 

de femei și bărbați. În 66 de fotografii au prevalat femeile, iar în 107 - -  bărbații.  

 

Ponderea femeilor şi bărbaţilor în materialele jurnalistice, distribuite pe teme 

 
 

Urmează ştirile de la rubrica lifestyle (77 de articole), în care se atestă un echilibru de gen, aceste 

știri fiind și cel mai bogat ilustrate – cu 509 imagini, dintre care 158 numai cu femei și 182 numai 

cu bărbați. În cele 68 de ştiri politice prioritate au bărbaţii, cu 194 de citări directe şi menţiuni, pe 

când femeilor le revin 31,9% cu 91 de apariţii înregistrate. Din cele 153 de imagini care însoțesc 

știrile politice, femeile se regăsesc în 20 de fotografii, iar bărbații - în 98, iar egalitatea de gen se 

atestă în 8 fotografii. 

 

Ponderea femeilor este mai mare cu 10 puncte procentualedecât a bărbaţilor în reportajele despre 

educaţie, care din punct de vedere al spaţiului acordat le depăşesc pe cele politice și sunt ilustrate 

cu 136 de imagini reprezentând în 54% din cazuri femei (,iar în 13 fotografii e vorba de  un număr 

egal de femei și bărbați. În reportajele care relatează despre cultură (27 de ştiri), ştiinţă şi IT (14 

ştiri) decalajul dintre prezenţa femeilor şi bărbaţilor este de 10 puncte procentuale în favoarea 
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bărbaților, Materialele au fost însoțite de 161 de imagini, dintre care 24 reprezintă numai femei, 

iar în 16 preponderent femei; în 28 se regăsesc numai bărbați, iar în 13 preponderent bărbați; o 

paritate gender este atestată în 14 fotografii. În ştirile cu caracter economic femeile deţin o cotă de 

36,1%, fiind citate sau menţionate de 26 de ori şi bărbaţii de 46 de ori, ceea ce reprezintă 63,9%. 

Din cele 53 de fotografii care ilustrează materialele economice, 11 sunt numai cu femei, 15 numai 

cu bărbați, în 3 predomină bărbații, iar restul sunt imagini simbolice. 

 

O poziţie dominantă o au bărbaţii în cele 25 de ştiri sportive cu 127 de apariții (79,4%), pe când 

femeile apar de 33 de ori, ceea ce constituie 20,6%. 

 

Note şi analize privind modul de reflectare a femeilor şi bărbaţilor  

 

Cifrele colectate și analiza materialelor postate pe site-ul diez.md în perioada de raport scot în 

evidență faptul că promovarea modelelor pozitive de implicare în viața socială, profesională, de 

creativitate și a persoanelor cu spirit de inițiativă nu sunt postări accidentale, de la caz la caz, ci 

fac parte din politica editorială a portalului.  De menționat faptul că site-ul diez.md este receptiv 

și susține campania  Împărțit la doi,   emisiunea Inegalități de gen în sistemul de sănătate cu o 

durată de 15 min 43 sec fiind postată în data de 09.11.2017.  

 

Din totalul de 372 de produse jurnalistice publicate pe site-ul diez.md, 67 au fost calificate drept 

pozitive,  întrucât relatează despre evenimente, inițiative, manifestări și istorii utile, necesare, de 

succes sau care pot inspira și genera activități de interes public și personal pozitiv. Cele mai multe 

sunt postate la rubrica lifestyle - 21 de articole.  

 

Pozitive au fost calificate mai multe ştiri din domeniul social și educațional – câte 13 și respectiv 

11 materiale. Site-ul diez.md are cele mai puține materiale despre accidente rutiere, despre 

infracțiuni și crime, despre evenimente triste sau fatale - doar 10 știri. 

 

Am evidenţiat câteva materiale care au drept subiect problemele femeilor care se angajează în 

combaterea stereotipurilor de gen: O moldoveancă a fost inclusă în lista BBC „100 cele mai 

inspiraţionale femei din lume, din 06.11.2017)  despre  Maria Scorodinschi, una din femeile din 

Republica Moldova, care împreună cu cei trei copii, a avut curajul să se opună violenței din partea 

soțului, să lupte pentru dreptul său de a fi respectată și tratată cu demnitaate și a avut curajul să 

vorbească despre aceasta public. 

 

Istoria Olgăi Berdeu: „Sunt diferită, dar aceasta nu înseamnă că ar trebui să fiu condamnată” 

(15.11.17),  despre una din cele  40 de femei cu dizabilități,  participantă a programului „Avem 

abilități – dorim posibilități!”, care în pofida obstacolelor din partea sistemului, are o familie cu 

doi copii și își proiectează o afacere. 

 

Unul din cele mai importante materiale realizate de jurnaliștii de la diez.md este cel despre viața 

unei femei seropozitive, care a găsit forțe să lupte pentru o viață decentă și pentru o familie: 

Povestea femeii pe care deșteptătorul „o trezește” de șase ori pe zi  (22.11.17).  

 

A fost pe larg mediatizată campanie Stop violență. Societatea din Republica Moldova se 

solidarizează cu femeile și fetele care suferă de abuz) (26.11.2017).   
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Diez.md scoate pe agenda publică problemele sociale cu care se confruntă femeile: CNAS cere de 

la o mamă returnarea îndemnizației de maternitate. Câți bani trebuie să întoarcă femeia 

(13.11.2017). 

 

Unul din proiectele editoriale originale dezvoltate de site-ul  diez.md se numește universitatea 

#diez și își propune să aducă în prim plan experiența tinerilor și tinerelor care își fac studiile peste 

hotare. În șase materiale publicate în a această perioadă, protagoniștii şi protagonistele  au fost 

șapte tinere și șase tineri. 

 

Pe lângă materialele în care protagnistele înregistrează succese în domenii care le sunt asociate în 

mod tradițional: croitoria, lucrul manual, bucătărie, pe site se regăsesc numeroase articole ample 

despre femei care sparg stereotipurile profesionale, manifestându-se în domenii precum 

antreprenoriat, afaceri, tehnologii: Diana Marusic, despre domeniul IT: „Știu ce înseamnă să ai 

motivație și mă inspiră nevoile zilnice” (29.11.2017). Într-un alt material, intenția de a combate 

stereotipurile este titrată: Nicoleta Țîrdea: „IT-ul nu este un teren al barbaților – este terenul 

oamenilor care gândesc, creează și sunt în pas cu inovațiile” (30.11.2017). Două tinere sunt 

protagonistele articolului  Ești din Cahul? Vino la „Vreau să fiu antreprenor” și află cum poți să 

te lansezi în afaceri  (06.11.17).  

 

Performanțele unor tinere în cadrul unor concursuri internaționale au fost subiecte pentru alte două 

articole: O tânără avocată din Moldova a devenit campioană națională la dezbateri academice în 

România (24.11.2017, 1 359 semne);  Ana Cucoș, ambasadoare GirlsGoIT: „Împlinirea este să 

iubești ceea ce faci și să poți contribui la schimbarea lucrurilor”  (27.11.2017);  Alexandrina 

Robu, prima tânără din Moldova care fost aleasă într-o funcție de conducere în cea mai mare 

organizatie de tineri antreprenori din Europa (21.11.2017). 

 

Promovând în mai multe materiale cea de-a cincea ediție a Săptămânii Globale a 

Antreprenoriatului - #GEW2017Moldova, autorii au scos în evidență acțiunile destinate femeilor  

(13.11.17).   Site-ul a mediatizat Forumul Național al Femeilor din Moldova: „Gala 

antreprenoriatului feminin 2017″ și-a desemnat câștigătorii. Cine sunt femeile de succes ale 

businessului din Moldova (27.11.2017). 

 

Mediatizând concluziile unor studii sau sondaje, informațiile sunt prezentate făcând clasificare pe 

sexe. Cităm și câteva exemple de articole înscrise în cheie tradițional feminină: (foto) Cercei sub 

formă de tablouri. Tânăra din Moldova care te îndeamnă să-i porți pe marii pictori ca să-ți 

înfrumusețezi ținuta zilnică. (01.12.2017); Mai multe absolvente ale UTM au fost premiate la 

Festivalul „ARTPODIUM-2017” (13.11.2017); Despre tinere designere care au fost premiate la 

un eveniment de modă. Au mai rămas zile numărate până la desfășurarea concursului Miss World 

2017. Cum decurg ultimele pregătiri pentru reprezentanta Moldovei. 

 

Unul din materialele despre realizările tinerelor și tinerilor moldoveni ajunși peste hotare, pune 

retoric problema chiar în titlu: Unde-s tinerii. Istoria Anei Daud, actrița din Moldova care a cucerit 

cinematografia franceză (07.11.17) sau: „The Pursuit of Awesome”. Cum a ajuns Diana Bunici, 

o tânăra din Moldova, să facă parte din echipa BBC (29.11.17); Cristina Căldăraru a fost 

desemnată cea mai bună actriță la Festivalul de Film Sylhet din Bangladesh, pentru rolul său din 

scurtmetrajul portughez (09.11.2017). 
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Note despre stereotipuri  şi discriminare 

 

Materialul Al doilea an de studii la Academy+Moldova: Studenții vor studia IT, antreprenoriat și 

limbi străine (17.11.2017) relatează despre ofertele de studii, intervievând un tânăr şi o tânără 

conștientă de stereotipul pe care încearcă să-l schimbe, declarând: „Fetele pot face lucruri 

frumoase chiar și în domeniul IT”. 

 

De menționat practica pozitivă de preluarea a materialelor care combat stereotipurile, realizate de 

vloggerul Ion Andronache, de exemplu: Violența nu are scuze. Ce spune Ion Andronache despre 

abuzul față de femei și fete (24.11.2017);  Cartea de Aur. Lauren Wolfe – jurnalista cu rădăcini 

basarabene, care a fost inclusă în lista „100 cele mai influente persoane pe Twitter”, 

(03.12.2017). 

Pe de altă parte, în pictorialul Back in USSR. Cum se distrau tinerii în „absența sexului” 

(15.11.2017) constituit din 12 fotografii realizate de Serghei Chilikov în 1989, în timpul unei 

călătorii în URSS, în 8 fotografii apar numai femei, iar în 4 - și bărbați dezgoliți și în poziții erotice. 

Abordarea sexistă este evidentă, chiar dacă presupusa intenție a fotografului și a editorilor a fost 

de a combate stereotipuri și mituri ale ideologiei sovietice privind puritanismul și morala 

exemplară a societății din acea perioadă, precum și ascetismul tineretului comsomolist.  

 

La fel ca și alte site-uri, diez.md a profitat de o fotografie amuzantă pe care a postat-o și a comentat-

o laconic evitând calificările din perspectivă gender: Fotografia zilei. Ideea inedită a unui șofer 

din Chișinău. Mătură pe post de ștergător. Totuşi, afirmaţia Contactat de AutoBlog.MD, martorul 

ocular a zis că automobilul era condus de o tânără reamintește stereotipul gender cu privire la 

stângăcia femeii şi la mediul casnic cu care este asociată tradiţional (14.11.2017).  

 

Unimedia.md 

 

În perioada de raport au fost monitorizate 669 de produse media relevante publicate pe site-ul 

unimedia.md, cu un volum de 462 de pagini standard, ilustrate cu 507 fotografii și însoţite de 

secvenţe video cu o durată de 18 ore 17 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diez.md/2017/11/15/foto-back-ussr-cum-se-distrau-tinerii-absenta-sexului/
http://diez.md/2017/11/15/foto-back-ussr-cum-se-distrau-tinerii-absenta-sexului/
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Distribuirea spaţiului şi a numărului de materiale jurnalistice  pe teme  

 
 

 

În total, sursele și protagoniștii au fost citați direct/indirect sau menţionați de 2308 ori. Dintre 

acestea femeile au reprezentat 24,87%, iar bărbaţii – 75,13%. Femeile cu funcţii de conducere au 

avut o pondere de 48,26% din cele 574 de intervenţii şi referinţe relevante pentru femei. Bărbaţii 

decidenți au avut 1030 de intervenţii şi menţiuni, ceea ce constituie 59,4% din numărul de apariţii 

al tuturor bărbaţilor – 1734. 

Ponderea femeilor şi bărbaţilor, în funcţie de statutul de putere:  decizie-execuție 

 

Din cele 507 fotografii cu persoane, 253 reprezintă numai bărbaţi şi 86 -  numai femei. 
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Numărul fotografiilor în funcţie de prezenţa femeilor şi bărbaţilor 

 

Bărbaţii au o pondere dominantă de 79,1% cu 995 de apariții în ştirile politice (335 de materiale, 

sau jumătate din numărul total al ştirilor), femeile fiind prezente de 263 de ori, ceea ce reprezintă 

20,9%. Din cele 354 de fotografii care ilustrează ştirile din domeniul politic, aproximativ jumătate 

(165 de poze) reprezintă numai bărbaţi; cumulate cu cele 51 de fotografii de grup în care apar 

preponderent bărbaţi, constatăm că bărbaţii ocupă 80% din imaginile pe teme politice ilustrate de 

fotografii cu persoane.  

 

Urmează știrile sociale cu 246 de produse jurnalistice, în care femeile au avut o reprezentativitate 

de 20,9% (205 apariții), iar ponderea bărbaţilor a constituit 71,25% (508 intervenţii şi menţiuni). 

Din cele 343 de fotografii care ilustrează materialele cu tematică socială, în 35 sunt numai femei 

şi în 25 – preponderent femei.  

 

Cele mai puţine femei sunt reflectate în ştirile din domeniul economiei, unde au fost citate sau 

menţionate doar de 9 ori în comparaţie cu bărbaţii, care au apărut de 56 de ori. Respectiv, ponderea 

femeilor este de 9,7% faţă de bărbaţi cu 90,3%. Echilibrul gender se constată în cele 23 de reportaje 

despre cultură: 48,8% pentru femei şi 51,2% pentru bărbaţi. La categoria lifestyle femeile au fost 

vizate de 31 de ori, ceea ce constituie 34%, iar bărbaţii de 60 de ori (66%). Cele 10 ştiri din sport 

au vizat doar performanţele bărbaţilor. 

 

Ponderea femeilor şi bărbaţilor în materialele jurnalistice, distribuite pe teme 
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Note şi analize privind modul de reflectare a femeilor şi bărbaţilor   
 

Site-ul unimedia.md acordă o atenţie sporită ştirilor cu impact emoţional negativ despre accidente 

rutiere, accidente domestice, despre infracţiuni şi crime, cu mesaje negative (94 la număr). La 

celălalt pol al ştirilor cu mesaj pozitiv au fost înregistrate 39 de materiale, dintre care doar câteva 

vizează nemijlocit femeile. 

 

O ştire scurtă informează despre faptul că o femeie de afaceri din Ialoveni a fost receptivă şi a 

oferit ajutor familiei cu patru copii rămasă fără casă după un incendiu: Le-a oferit posibilitatea să 

meargă la școală: Familia din Ialoveni, căreia i-a fost devastată casa, a primit un ajutor social 

(9.11.2017). Merită notat materialul Moldoveanca Mariana Dahan se află în fruntea proiectului 

de identificare digitală, care își propune să combată traficul global de copii (11.11.17). De 

asemenea, un material amplu despre rezistenţa civică şi calităţile manageriale ale directoarei 

liceului românesc din regiunea transnistreană, Maria Roibu, este preluat de pe digi24: Interviu cu 

directoarea liceului românesc din regiunea transnistreană, căruia separatiştii i-au majorat chiria 

de 166 de ori (15.11.2017).  

 

A fost mediatizată și informaţia despre Alexandrina Robu, aleasă președinta Comisiei pentru 

Femeile Antreprenoare din cadrul Uniunii Europene a Tinerilor Întreprinzători (JEUNE): 

Premieră pentru R. Moldova. O moldoveancă a devenit președinta Comisiei pentru Femeile 

Antreprenoare din cadrul JEUNE (21.11.17), precum și o știre similară Tramvaiul Centenarului 

va fi lansat la Iași. Două tinere din Republica Moldova au participat la decorarea mijlocului de 

transport (21.11.2017). 

 

Unimedia s-a implicat și în mediatizarea Campaniei naționale de sensibilizare „Spunem NU 

violenței în familie”: Reprezentanții PAS anunță că se alătură campaniei „16 zile de activism 

împotriva violenţei în bază de gen”  (22.11.2017); MAI spune NU violenței asupra femeii 

(01.12.2017). 

 

Printre ştirile despre victimele traficului rutier s-a strecurat şi o ştire despre un caz cu final fericit 

datorat implicării unei femei: O femeie a salvat viața unul bătrân care a făcut stop cardiac după 

ce a fost lovit de o mașină. (18.11.2017). Jurnalistul atrage atenţia că este un comportament model: 

Gest demn de admirat.    

 

În materialul intitulat Dumitru Diacov, despre dosarul lui Dorin Chirtoacă: „Mihai Ghimpu este 

rudă cu primarul suspendat, dânsul percepe altfel lucrurile” (17.11.17) este prezentată opinia lui 

Dumitru Diacov despre candidatura Silviei Radu pentru funcţia de primar. În interviul preluat de 

la TV21, politicianul vorbește despre Silvia Radu numai prin prisma calităţilor profesionale: Cred 

că colegii mei din Guvern o vor sprijini, fiindcă este o doamnă în primul rând, este o doamnă cu 

bogată experienţă în managementul internaţional (…)  Este un exemplu destul de simpatic, 

când îl priveşti de la distanţă, o doamnă devine managerul principal (…).  
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Note despre stereotipuri şi discriminare 

 

Cazul a patru copii rămaşi singuri acasă a fost mediatizat de unimedia.md (22.11.2017) făcând 

trimitere la sursa (o femeie) care a semnalat problema pe o reţea socială. Deşi informaţiile despre 

cauza absenţei părinţilor nu sunt prezentate, titlul condamnă din start mama într-o manieră ironică: 

„Dragoste” de mamă: O femeie din Nisporeni și-a abandonat copiii plecând de acasă. Chiar 

dacă circumstanţele – Angajații de la asistența socială l-au găsit pe bebeluș plin de răni și 

neschimbat de scutece de câteva zile – indică asupra faptului că aceşti copii nu sunt îngrijiţi, nu 

este corect să se facă legătura între absența mamei şi iresponsabilitatea acesteia (femeia ar fi putut 

suferi un accident, de exemplu). Deși suspiciunile cu privire la iresponsabilitatea femeii s-au 

confirmat ulterior, jurnaliştii ar fi trebuit să evite titlurile acuzatoare.   

 

Atacurile reciproce la persoană admise de liderul PCRM, Vladimir Voronin, şi deputata PL, Alina 

Zotea, au fost reflectate în două știri: Propunerea lui Voronin pentru Zotea: „Să fie instalată în 

Parlament o bară și să se antreneze la ea” (16.11.2017) şi Replica Alinei Zotea „bădăranului 

Voronin”: „Parlamentul are nevoie de deputați tineri, dar nu de deputați alterați”. Redacţia 

unimedia.md a postat reacţia Platformei pentru Egalitatea de Gen, care a cerut sancționarea 

deputaților și deputatelor care utilizează limbajul sexist și perpetuează stereotipurile de gen 

(20.11.2017).   

 

Poza amuzantă cu o mașină Skoda Felicia, cu o mătură pe post de ştergător, a devenit prilej pentru 

declanşarea remarcilor discriminatorii şi diseminarea stereotipurilor. Această atitudine ironică este 

evidentă chiar din titlu: O şoferiţă începătoare a ajuns în centrul atenţiei pe străzile din Chişinău 

(14.11.2017). Deşi informaţia despre genul persoanei care conduce autovehiculul nu este una 

sigură, bazându-se doar pe afirmaţia martorului (... contactat de AutoBlog.MD, martorul ocular 

ne-a dat asigurări că automobilul era condus de o tânără), autorul postării a decis să speculeze 

această ipoteză chiar din titlu.  

 


