
RAPORT ANUAL

INDICELE PRIVIND 
SITUAŢIA PRESEI (ISPM) 

din Republica Moldova în anul 2018

Chișinău, 2019

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului „Presa în sprijinul democrației, incluziunii 
și responsabilității în Moldova” (MEDIA-M), realizat de CJI și Internews, cu susținerea financiară a USAID.



2 RAPORT ANUAL

APG Adunarea Populară a Gagauz-Yeri

API Asociația Presei Independente

CCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului 

CC Consiliul Concurenței

CEC Comisia Electorală Centrală

CIJ Centrul de Investigații Jurnalistice

CJI Centrul pentru Jurnalism Independent

CNPDCP Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

CO Consiliul de Observatori

CP Consiliul de Presă

CoE Consiliul Europei

CSJ  Curtea Supremă de Justiție

CSMA Codul serviciilor media audiovizuale

FR Federația Rusă

IPNA Instituția Publică Națională a Audiovizualului

IPRA Instituția Publică Regională a Audiovizualului

MAI Ministerul Afacerilor Interne

OSCE Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa

PAS Partidul Acțiune și Solidaritate

PCRM Partidul Comuniștilor din Republica Moldova

PDM Partidul Democrat din Moldova

PPDA Partidul Platforma Demnitate și Adevăr

PSRM Partidul Socialiștilor din Republica Moldova

RM Republica Moldova

UE Uniunea Europeană

UTAG Unitatea Teritorial-Administrativă Găgăuzia

Abrevieri
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Preliminarii
Raportul de față prezintă o evaluare a situației presei din RM în anul 2018, bazată pe două elemente 

centrale:
• metodologia ISPM (Tabelul ISPM – în Anexa 1 și Tabelul explicativ – în Anexa 2),
• trecerea în revistă și evaluarea evenimentelor din perioada de referință cu impact direct sau in-

direct asupra situației presei.

Metodologia ISPM cuprinde 7 indicatori relevanți pentru realitățile presei din RM:
• Cadrul juridic de reglementare a activității presei;
• Contextul politic;
• Mediul economic;
• Mediul profesional;
• Calitatea jurnalismului;
• Securitatea informațională din perspectivă mediatică;
• Securitatea jurnaliștilor.

Cei 7 indicatori conțin cumulat 15 afirmații cu 5 variante de răspuns. Fiecărui răspuns îi corespunde un 
anumit punctaj pe o scală de la patru la zero, „patru” însemnând „cel mai bine”, iar „zero” – „cel mai rău”.  

ISPM a fost determinat în baza opțiunilor exprimate în scris de către o echipă formată sub egida CJI din 14 
experți-evaluatori. Profilul experților-evaluatori: juriști; manageri media; experți media, inclusiv 1 din regiu-
nea transnistreană, 1 din UTAG, 1 din Consiliul Presei, 1 din audiovizual, 1 din presa scrisă, 1 din presa online, 
din ONG-uri de profil. Fiecare expert-evaluator a completat în mod individual Tabelul ISPM (Anexa 3).  

Valoarea ISPM constituie media punctajului total pentru 15 afirmații conținute în cei 7 indicatori. Va-
loarea respectivă indică, de fapt, situația presei din anul evaluat: bună, relativ bună, marcată de probleme 
grave, gravă sau extrem de gravă. 

Metodologia ISPM oferă un diagnostic pentru presă în întregime, dar și pentru fiecare aspect/indicator 
aparte. Din această perspectivă, ISPM indică zonele în care sunt necesare intervenții pentru a ameliora situ-
ația presei în beneficiul cetățeanului și al societății.

Interpretarea datelor (pentru ISPM, pentru fiecare Indicator și pentru fiecare afirmație):
(punctaj)

60 – 50 – situația mass-media este bună
49 – 39 – situația mass-media este relativ bună
38 – 28 – situația mass-media este marcată de probleme grave
27 – 17 – situația mass-media este gravă
16 – 0 – situația este extrem de gravă

Structura raportului:
• o listă de Abrevieri;
• o prezentare succintă a metodologiei în Preliminarii;
• 7 capitole ce corespund celor 7 indicatori;
• concluzii generale;
• recomandări;
• câteva anexe, inclusiv una reprezentând date comparate ale situației presei din RM în cei trei ani 

de când CJI utilizează metodologia ISPM. 
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Capitolul I. Cadrul juridic de 
reglementare a activității presei 

Indicatorul conține 3 afirmații.

Prima afirmație: Legislația mass-media este a) suficientă, b) suficientă în cea mai mare parte, 
c) suficientă în mare parte, d) suficientă în măsură mică, e) insuficientă. Răspunsurile la prima 
afirmație stabilesc dacă: există reglementări pentru activitatea tuturor tipurilor de mass-media – 
scrisă, audiovizuală, online; centrală, regională, comunitară; publică și privată; există reglementări 
privind libertatea de exprimare, privind independența editori0ală, privind accesul la informație, 
privind defăimarea, privind protecția jurnalistului și a surselor de informație, privind transparența 
decizională etc.

1.1. Cronologie

 X Parlamentul a adoptat, pe 8 februarie, în două 
lecturi, proiectul de lege propus de Guvern, pri-
vind prelungirea termenului de încheiere a tran-
ziției la televiziunea digitală terestră până la 
1 martie 2020. Drept argument a fost invocat 
faptul că RM își poate permite să emită conco-
mitent în format analog și digital, atâta timp 
cât nu creează perturbări în eter pentru țările 
vecine, și că prin amânarea tranziției se oferă 
și un termen suplimentar pentru cetățeni ca 
să-și procure dispozitive speciale de converti-
re a semnalului digital și televizoare dotate cu 
recepționarea unui astfel de semnal. Mai mulți 
experți media au criticat amânarea de către au-
toritățile moldovene a tranziției la televiziunea 
digitală, care ar fi însemnat un mare salt în 
spațiul informațional pluralist și onorarea 
unui angajament internațional pe care RM 
și l-a asumat cu mulți ani în urmă.1 

 X Pe 12 februarie au intrat în vigoare modificările 
la Codul audiovizualului ce țin de combaterea 
propagandei străine pe teritoriul RM.

 X În februarie APG a adoptat o hotărâre prin care 
a instituit Ziua radioului găgăuz – 21 august.2

 X Proiectul unui nou Cod al audiovizualului a 
fost înregistrat în Parlament pe 22 martie. Do-
cumentul, elaborat de experți naționali și in-
ternaționali în cadrul Grupului de lucru pentru 
îmbunătățirea legislației mass-media, are denu-

1 http://media-azi.md/ro/stiri/deputa%C8%9Bii-au-votat-pentru-noul-termen-al-tran-
zi%C8%9Biei-la-televiziunea-digital%C4%83-1-martie-2020

2 http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=38923

mirea CSMA al RM. Proiectul Codului urma a fi 
transmis pentru expertiză CoE, UE și OSCE. Gru-
pul de lucru a fost creat în luna iunie 2017, la 
inițiativa președintelui Parlamentului, Andrian 
Candu, cu suportul Proiectului Comun al UE 
și CoE „Promovarea libertății și pluralismului 
mass-media în RM”. Grupul de lucru a benefici-
at de asistență tehnică și din partea Ambasadei 
SUA în RM, organizațiilor Freedom House și In-
ternews în RM.3 

 X Pe 20 aprilie, Parlamentul a votat în prima lec-
tură proiectul CSMA. În aceeași ședință plenară, 
deputații au aprobat și proiectul de lege privind 
Concepția națională de dezvoltare a mass-me-
dia din RM. Ambele proiecte au fost elaborate 
de către experți locali și internaționali în cadrul 
Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legisla-
ției mass-media.4 

 X Pe 4 iunie, în Parlament a fost înregistrat noul 
proiect de lege cu privire la publicitate, elabo-
rat de experții CJI. Înainte de a fi înregistrat ca 
inițiativă legislativă, proiectul a fost discutat în 
cadrul Grupului de lucru pentru îmbunătățirea 
legislației mass-media.5 

 X La mijlocul lunii iunie, CCA și Proiectul Comun 
al UE și CoE „Promovarea libertății și pluralis-
mului mass-media în Republica Moldova” au 
organizat o masa rotundă cu privire la „Prezen-
tarea proiectului actualizat și revizuit al metodo-
logiei CCA de monitorizare a radiodifuzorilor”, 

3 http://parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3937/
Page/0/language/ro-RO/Default.aspx

4 http://media-azi.md/ro/stiri/parlamentul-votat-%C3%AEn-prima-lectur%C4%83-pro-
iectul-codului-serviciilor-media-audiovizuale

5 http://media-azi.md/ro/stiri/%C3%AEn-parlament-fost-%C3%AEnregistrat-noul-pro-
iect-de-lege-cu-privire-la-publicitate-elaborat-%C3%AEn 

http://media-azi.md/ro/stiri/deputa
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=38923
http://parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3937/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3937/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx
http://media-azi.md/ro/stiri/parlamentul
http://media-azi.md/ro/stiri/%C3%AEn-parlament-fost-%C3%AEnregistrat-noul-proiect-de-lege-cu-privire-la-publicitate-elaborat-%C3%AEn
http://media-azi.md/ro/stiri/%C3%AEn-parlament-fost-%C3%AEnregistrat-noul-proiect-de-lege-cu-privire-la-publicitate-elaborat-%C3%AEn
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realizat de expertul internațional Rast’o Kuzel. 
Metodologia de monitorizare urma să fie apro-
bată ulterior în cadrul unei ședințe publice a 
CCA.6 

 X Pe 14 iunie, Parlamentul a votat în lectura 
finală Concepția națională de dezvoltare a 
mass-media. Documentul confirma adeziunea 
RM la valorile europene privind funcționarea 
mass-media, precum și angajamentul de a crea 
un mediu favorabil de activitatea al domeniului 
mediatic, în condiții de independență economi-
că și editorială.7

 X Pe 11 iulie, Comisia parlamentară de specialita-
te a avizat un proiect de lege, conform căruia CC 
ar urma să țină cont de legislația mass-media 
la evaluarea concentrării economice și poziției 
dominante în domeniu. Legea concurenței pre-
vede că o întreprindere sau un grup de între-
prinderi se prezumă, până la proba contrară, 
că se află în poziție dominantă pe o piață rele-
vantă „dacă cota ori cotele cumulate pe piața 
relevantă în cauză, înregistrate în perioada su-
pusă analizei, depășesc 50%”. Sub acest aspect, 
proiectul CSMA stabilește că o persoană deține 
o poziție dominantă în formarea opiniei publi-
ce în cazul în care „cota de audiență ponderată 
a serviciilor media audiovizuale ce îi sunt atri-
buite depășește 35% din piața semnificativă”. În 
cazul adoptării ambelor proiecte, vor fi luate în 
calcul cotele stabilite în Cod, și nu cele din Le-
gea concurenței.8

 X Pe 13 iulie, Parlamentul a adoptat în primă lec-
tură un proiect de lege, prin care statul se an-
gaja să acopere o parte din cheltuielile pentru 
producția de filme, documentare și emisiuni TV 
realizate pe teritoriul RM și în baza investițiilor 
din străinătate. După adoptarea legii, Guver-
nul ar urma să aprobe un regulament privind 
implementarea acesteia, care să stabilească 
și suma mijloacelor financiare anuale pe care 
statul să le aloce pentru finanțarea producției 
cinematografice și audiovizuale.9

 X Pe 26 iulie, Parlamentul a votat în lectura a doua 
proiectul CSMA. De asemenea, Parlamentul a 
menținut votul exprimat anterior pentru Con-
cepția națională de dezvoltare a mass-media 
din RM, remisă spre reexaminare de către șeful 
statului. Proiectul privind atragerea investițiilor 
străine în domeniul producției de film și altor 
opere audiovizuale a fost votat în lectură finală.10 

6 http://cca.md/news/comunicat-de-pres-15 
7 http://media-azi.md/ro/stiri/parlamentul-votat-%C3%AEn-lectura-final%C4%83-con-

cep%C8%9Bia-na%C8%9Bional%C4%83-de-dezvoltare-mass-media
8 http://media-azi.md/ro/stiri/consiliul-concuren%C8%9Bei-va-trebui-s%C4%83-%C8%-

9Bin%C4%83-cont-de-legisla%C8%9Bia-mass-media-la-evaluarea
9 http://media-azi.md/ro/stiri/statul-va-subven%C8%9Biona-par%C8%9Bial-pro-

duc%C8%9Bia-cinematografic%C4%83-%C8%99i-tv
10 http://media-azi.md/ro/stiri/audiovizualul-din-moldova-are-o-lege-nou%C4%83-parla-

mentul-adoptat-codul-serviciilor-media

 X La sfârșitul lunii iulie, în Parlament a fost în-
registrat un proiect de lege, menit să opereze 
mai multe amendamente în 7 acte legislative. 
Astfel, inițiativa legislativă prevedea reducerea 
termenului de furnizare a informațiilor de inte-
res public către solicitanți, definirea noțiunii de 
jurnalist, stabilirea mecanismului de oferire a 
legitimațiilor pentru jurnaliștii străini, oferirea 
unor facilități la capitolul prelucrării datelor cu 
caracter personal pentru instituțiile mass-me-
dia, modificarea unor prevederi cu privire la 
secretul de stat și abrogarea Legii presei. Proiec-
tul a fost elaborat în cadrul Grupului de lucru 
privind îmbunătățirea legislației mass-media și 
conținea recomandări ale mai multor experți 
media, inclusiv de la CJI și API.11 

 X La finele lunii august a intrat în vigoare Legea 
cu privire la Concepția națională de dezvoltare 
a mass-media din RM, odată cu publicarea în 
Monitorul Oficial.12 

 X În prima ședință din sesiunea de toamnă, Comi-
sia parlamentară securitate națională, apărare 
și ordine publică a avizat un proiect de modifi-
care și completare a unor acte legislative, care 
prevedea scutirea de impozitul pe venit obținut 
din desfășurarea activității de creare de opere 
audiovizuale destinate formării serviciilor de 
programe și/sau de editare și difuzare a publi-
cațiilor periodice și/sau de difuzare a informa-
țiilor prin oricare mijloc de comunicație. Pro-
iectul prevedea faptul că la buget va fi reținut 
și achitat un impozit de 18% din dividende, in-
clusiv sub formă de acțiuni sau cote-părți, ob-
ținut de către mass-media; că venitul lunar ce 
va depăși un salariu mediu lunar pe economie, 
prognozat pe anul respectiv, se va considera 
venit neimpozabil; că înlesnirea fiscală se va 
acorda la veniturile salariale obținute la locul 
de muncă, în baza unui contract individual de 
muncă. Prevederile urmau să fie aplicate pen-
tru perioada fiscală 2019-2025 inclusiv. Proiec-
tul urmează să fie dezbătut și votat în plenul 
Parlamentului.13 

 X La începutul lunii octombrie, Comisia parla-
mentară economie, buget și finanțe a examinat 
proiectul unei noi legi cu privire la publicitate. 
Proiectul a fost elaborat în cadrul Grupului de 
lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-me-
dia și promovat în Parlament de către un grup 
de deputați, inclusiv președintele Legislativului 
Andrian Candu.14 

11 http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%8Bwho-who-%C3%AEn-parlament-ajuns-pro-
iectul-de-lege-care-explic%C4%83-cine-sunt-jurnali%C8%99tii-%C8%99i-oblig%C4%83

12  https://www.moldpres.md/news/2018/08/23/18007531
13 http://www.realitatea.md/modificari-legislative--mass-media-ar-putea-benefi-

cia-de-facilitati-fiscale_84071.html?utm_source=topmedia.md&utm_medium=fee-
d&utm_campaign=rss&utm_content=topmedia.md

14 https://www.realitatea.md/legea-cu-privire-la-publicitate-va-fi-modificata--vor-fi-in-
troduse-schimbari-precum-instituirea-regimului-juridic-al-publicitatii-politice_84716.
html 

http://cca.md/news/comunicat-de-pres-15
http://media-azi.md/ro/stiri/parlamentul-votat-%C3%AEn-lectura-final%C4%83-concep%C8%9Bia-na%C8%9Bional%C4%83-de-dezvoltare-mass-media
http://media-azi.md/ro/stiri/parlamentul-votat-%C3%AEn-lectura-final%C4%83-concep%C8%9Bia-na%C8%9Bional%C4%83-de-dezvoltare-mass-media
http://media-azi.md/ro/stiri/consiliul-concuren%C8%9Bei-va-trebui-s%C4%83-%C8%9Bin%C4%83-cont-de-legisla%C8%9Bia-mass-media-la-evaluarea
http://media-azi.md/ro/stiri/consiliul-concuren%C8%9Bei-va-trebui-s%C4%83-%C8%9Bin%C4%83-cont-de-legisla%C8%9Bia-mass-media-la-evaluarea
http://media-azi.md/ro/stiri/statul-va-subven%C8%9Biona-par%C8%9Bial-produc%C8%9Bia-cinematografic%C4%83-%C8%99i-tv
http://media-azi.md/ro/stiri/statul-va-subven%C8%9Biona-par%C8%9Bial-produc%C8%9Bia-cinematografic%C4%83-%C8%99i-tv
http://media-azi.md/ro/stiri/audiovizualul-din-moldova-are-o-lege-nou%C4%83-parlamentul-adoptat-codul-serviciilor-media
http://media-azi.md/ro/stiri/audiovizualul-din-moldova-are-o-lege-nou%C4%83-parlamentul-adoptat-codul-serviciilor-media
http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%8Bwho-who-%C3%AEn-parlament-ajuns-proiectul-de-lege-care-explic%C4%83-cine-sunt-jurnali%C8%99tii-%C8%99i-oblig%C4%83
http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%8Bwho-who-%C3%AEn-parlament-ajuns-proiectul-de-lege-care-explic%C4%83-cine-sunt-jurnali%C8%99tii-%C8%99i-oblig%C4%83
https://www.moldpres.md/news/2018/08/23/18007531
http://www.realitatea.md/modificari-legislative--mass-media-ar-putea-beneficia-de-facilitati-fiscale_84071.html?utm_source=topmedia.md&utm_medium=feed&utm_campaign=rss&utm_content=topmedia.md
http://www.realitatea.md/modificari-legislative--mass-media-ar-putea-beneficia-de-facilitati-fiscale_84071.html?utm_source=topmedia.md&utm_medium=feed&utm_campaign=rss&utm_content=topmedia.md
http://www.realitatea.md/modificari-legislative--mass-media-ar-putea-beneficia-de-facilitati-fiscale_84071.html?utm_source=topmedia.md&utm_medium=feed&utm_campaign=rss&utm_content=topmedia.md
https://www.realitatea.md/legea-cu-privire-la-publicitate-va-fi-modificata--vor-fi-introduse-schimbari-precum-instituirea-regimului-juridic-al-publicitatii-politice_84716.html
https://www.realitatea.md/legea-cu-privire-la-publicitate-va-fi-modificata--vor-fi-introduse-schimbari-precum-instituirea-regimului-juridic-al-publicitatii-politice_84716.html
https://www.realitatea.md/legea-cu-privire-la-publicitate-va-fi-modificata--vor-fi-introduse-schimbari-precum-instituirea-regimului-juridic-al-publicitatii-politice_84716.html
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 X În luna octombrie s-a aflat că mass-media a fost 
exclusă din lista celor care pot afla cine a de-
pus declarații conform legii privind „amnistia 
fiscală”. Informațiile despre persoanele care 
vor depune declarații conform legii privind 
declararea voluntară și stimularea fiscală (cu-
noscută ca „legea amnistiei fiscale”) vor fi pre-
zentate doar la solicitarea Autorității Naționale 
de Integritate (ANI), a Serviciului de Prevenire 
și Combatere a Spălării Banilor (SPCSB) și a ti-
tularilor declarațiilor propriu-zise. Astfel, con-
form noii legi, mass-media nu va mai putea afla 
informații despre contribuabilii respectivi, așa 
cum prevede Codul Fiscal. Potrivit experților, 
prevederea din noua lege vine în contradicție 
cu drepturile presei, fixate în legislația fiscală, 
și limitează, astfel, dreptul jurnaliștilor de acces 
la informație.15 

 X Pe 11 octombrie, după discuții în controversă, 
Parlamentul a votat în primă lectură proiectul 
noii legi a publicității. Documentul a fost elabo-
rat în cadrul Grupului de lucru pentru îmbună-
tățirea legislației mass-media și înregistrat că 
inițiativă legislativă de către președintele Parla-
mentului Andrian Candu și deputații Vladimir 
Hotineanu și Corneliu Mihalache.16 

 X Pe 18 octombrie, Parlamentul a votat, în lectură 
finală, proiectul CSMA. Noua lege vine să înlo-
cuiască Codul Audiovizualului, adoptat în 2006 
și modificat în repetate rânduri prin multiple 
amendamente.17 

 X În luna noiembrie, Comisia parlamentară de 
specialitate a reexaminat proiectul CSMA și a 
recomandat Parlamentului să-și mențină vo-
tul, după ce șeful statului a refuzat să promulge 
documentul.18 

 X În Monitorul Oficial au fost publicate modifică-
rile la art. 70 din Codul Contravențional, con-
form cărora amenzile pentru „calomnie” cresc 
de la 2.400 – 3.600 de lei la 3.000 – 4.500 de lei, 
în cazul persoanelor fizice și de la 3.600 -7.500 
de lei la 4.500 – 9.000 de lei, în cazul persoanelor 
cu funcție de răspundere. De asemenea, pentru 
persoanele fizice se majorează sancțiunea al-
ternativă minimă de muncă neremunerată în 
folosului comunității, care va fi de 40-60 de ore, 
în loc de 20-60 de ore. Totodată, persoanele cu 
funcții de răspundere vor fi private de dreptul 
de a desfășura anumite activități pe un termen 
de la 6 luni la un an, drept sancțiune alterna-
tivă. Până la modificarea Codului, privarea de 

15 http://media-azi.md/ro/stiri/mass-media-fost-exclus%C4%83-din-lista-celor-care-pot-
afla-cine-depus-declara%C8%9Bii-conform-legii 

16 http://media-azi.md/ro/stiri/temperaturi-ridicate-%C3%AEn-parlament-deputa%C8%-
9Bii-au-discutat-%C8%99i-au-adoptat-%C3%AEn-prim%C4%83-lectur%C4%83-noua

17 http://media-azi.md/ro/stiri/codul-serviciilor-media-audiovizuale-votat-%C3%AEn-lec-
tur%C4%83-final%C4%83-deputa%C8%9Bii-au-venit-cu-amendamente

18 http://media-azi.md/ro/stiri/comisia-parlamentar%C4%83-pentru-mass-media-reexa-
minat-proiectul-codului-serviciilor-media 

acest drept putea fi aplicată pe un termen de la 
3 luni la un an.19 

 X La mijlocul lunii noiembrie, Parlamentul a vo-
tat în primă lectură amendamente la Codul au-
diovizualului, care permit radiodifuzorilor să 
utilizeze denumirea localităților în funcție de 
limba în care se vorbește despre ele. Amenda-
mentele au fost propuse de PSRM.20 

 X Reprezentanta CoE în domeniul mass-media, 
Silvia Grundmann, în cadrul Conferinței de tota-
lizare a Proiectului comun al UE și CoE „Promo-
varea libertății și pluralismului mass-mediei în 
RM”, a îndemnat autoritățile din RM să adopte 
legile ce vizează publicitatea și accesul la infor-
mație. Patru legi, elaborate pe platforma Gru-
pului de lucru, au fost adoptate în lectură fina-
lă: Codul serviciilor media audiovizuale al RM, 
Concepția națională de dezvoltare a mass-me-
dia din RM, Legea privind atragerea investiți-
ilor străine în domeniul producției de film și 
alte opere audiovizuale și Concepția securității 
informaționale a RM. În prima lectură au fost 
adoptate Legea cu privire la publicitate și Legea 
privind protecția datelor cu caracter personal. 
Deși a fost înregistrat în Parlament, proiectul de 
modificare și completare a șapte legi, între care 
Legea privind accesul la informație și Legea cu 
privire la libertatea de exprimare, nu a ajuns pe 
agenda de lucru a deputaților.21 

1.1.1. Opinia și evaluarea experților

 X Legislația, în bună parte, este suficientă. 
 X Anul 2018 a fost marcat de progrese importante 

în domeniul legislației mass-media. Aprobarea 
Concepției naționale de dezvoltare a mass-me-
dia vine să asigure un cadru normativ de re-
glementare a activității mass-media, care ar 
garanta funcționarea acesteia pe principii de-
mocratice și într-un spațiu mediatic securizat, 
stabilirea cadrului juridico-economic pentru 
gestionarea acestui domeniu etc. Documentul 
este unul foarte necesar, deoarece vine cu o 
politică clară de dezvoltare a mass-media, lu-
cru care a lipsit până acum. Concepția va aduce 
mai multe beneficii presei din Moldova. Un alt 
punct important este aprobarea CSMA, care in-
tră în vigoare la 1 ianuarie 2019.

 X Reglementările existente sunt pentru toate ti-

19 http://www.bizlaw.md/amenzi-mai-mari-pentru-cei-care-invinuiesc-alte-persoa-
ne-de-savarsirea-infractiunilor

20 http://newsmaker.md/rus/novosti/proshchay-kishineu-telekanalam-razreshat-govo-
rit-po-russki-40126 

21 http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%9Eam%C3%A2narea-nu-este-o-op%C8%9Biu-
ne%E2%80%9D-reprezentanta-consiliului-europei-%C3%AEndeamn%C4%83-auto-
rit%C4%83%C8%9Bile-din

http://media-azi.md/ro/stiri/mass-media-fost-exclus%C4%83-din-lista-celor-care-pot-afla-cine-depus-declara%C8%9Bii-conform-legii
http://media-azi.md/ro/stiri/mass-media-fost-exclus%C4%83-din-lista-celor-care-pot-afla-cine-depus-declara%C8%9Bii-conform-legii
http://media-azi.md/ro/stiri/temperaturi-ridicate-%C3%AEn-parlament-deputa%C8%9Bii-au-discutat-%C8%99i-au-adoptat-%C3%AEn-prim%C4%83-lectur%C4%83-noua
http://media-azi.md/ro/stiri/temperaturi-ridicate-%C3%AEn-parlament-deputa%C8%9Bii-au-discutat-%C8%99i-au-adoptat-%C3%AEn-prim%C4%83-lectur%C4%83-noua
http://media-azi.md/ro/stiri/codul-serviciilor-media-audiovizuale-votat-%C3%AEn-lectur%C4%83-final%C4%83-deputa%C8%9Bii-au-venit-cu-amendamente
http://media-azi.md/ro/stiri/codul-serviciilor-media-audiovizuale-votat-%C3%AEn-lectur%C4%83-final%C4%83-deputa%C8%9Bii-au-venit-cu-amendamente
http://media-azi.md/ro/stiri/comisia-parlamentar%C4%83-pentru-mass-media-reexaminat-proiectul-codului-serviciilor-media
http://media-azi.md/ro/stiri/comisia-parlamentar%C4%83-pentru-mass-media-reexaminat-proiectul-codului-serviciilor-media
http://www.bizlaw.md/amenzi-mai-mari-pentru-cei-care-invinuiesc-alte-persoane-de-savarsirea-infractiunilor
http://www.bizlaw.md/amenzi-mai-mari-pentru-cei-care-invinuiesc-alte-persoane-de-savarsirea-infractiunilor
http://newsmaker.md/rus/novosti/proshchay-kishineu-telekanalam-razreshat-govorit-po-russki-40126
http://newsmaker.md/rus/novosti/proshchay-kishineu-telekanalam-razreshat-govorit-po-russki-40126
http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%9Eam%C3%A2narea-nu-este-o-op%C8%9Biune%E2%80%9D-reprezentanta-consiliului-europei-%C3%AEndeamn%C4%83-autorit%C4%83%C8%9Bile-din
http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%9Eam%C3%A2narea-nu-este-o-op%C8%9Biune%E2%80%9D-reprezentanta-consiliului-europei-%C3%AEndeamn%C4%83-autorit%C4%83%C8%9Bile-din
http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%9Eam%C3%A2narea-nu-este-o-op%C8%9Biune%E2%80%9D-reprezentanta-consiliului-europei-%C3%AEndeamn%C4%83-autorit%C4%83%C8%9Bile-din
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purile de mass-media, cu excepția mediului on-
line. Legislația garantează libera exprimare.

 X În linii mari, legislația RM în domeniul mass-me-
dia este suficientă.

 X Instituțiile de presă care activează exclusiv onli-
ne continuă să nu fie reglementate expres de le-
gislația mass-media, singurele obligații juridice 
decurgând din statutul juridic pe care îl au, în ca-
zul în care sunt înregistrate ca persoane juridi-
ce. În rest, rămâne la latitudinea fiecărei redacții 
măsura în care asigură o anumită transparență 
instituțională sau, în general, dacă o asigură.

 X Nu există suficiente legi care ar reglementa do-
meniul și ar aduce mai multă claritate. Se creea-
ză impresia că se dorește să existe în continuare 
norme legale interpretabile pentru ca acestea 
să fie aplicate aleatoriu.

 X În 2018 Parlamentul a adoptat, în sfârșit, după 
opt ani de discuții și tărăgănări, un nou Cod 
al audiovizualului care creează cadrul juridic 
necesar pentru transpunerea Directivei UE 
privind Serviciile Media Audiovizuale. La fel, 
Parlamentul a adoptat o lege care își propune 
să stimuleze investițiile străine în producția au-
diovizuală. În plus, în premieră, Parlamentul 
a adoptat Concepția națională de dezvoltare a 
mass-media. Efectele noilor reglementări ur-
mează să le resimțim în timp. Totuși, Parlamen-
tul nu a adoptat în 2018 patru proiecte de legi 
importante elaborate de Grupul de lucru pen-
tru îmbunătățirea legislației mass-media, inclu-
siv noua lege cu privire la publicitate, amenda-
mente la Legea accesului la informație etc. Prin 
urmare, legislația în aceste domenii rămâne in-
suficientă și învechită, iar problemele semnala-
te de comunitatea mass-media – nesoluționate.

 X Parlamentul a adoptat în 2018 o lege foarte im-
portantă – CSMA, dar nu și Legea publicității 
(cea existentă e veche de 20 de ani). Totodată 
experții și breasla atestă că documentele au 
fost elaborate pe fundalul unei insuficiențe de 
transparență și unei atitudini selective ale unor 
deputați față de proiectele de legi elaborate, dar 
neadoptate.

 X CSMA, adoptat în 2018 și care conține un set 
de norme de reglementare clar definite și ra-
cordate standardelor internaționale, a intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 2019. Respectiv, în 2018, 
domeniul a fost reglementat de aceleași norme 
insuficiente și, pe alocuri, ineficiente. 

 X Legislația mass-media, la momentul actual, este 
insuficientă, deoarece mass-media online nu 
este reglementată – poate publica orice, igno-
rând și normele deontologice. Dacă nu există le-
gislație, nu există nici mecanisme de protejare a 
jurnaliștilor și a cetățenilor de atacurile venite 
din mediul online.

 X Este de remarcat activitatea Grupului de lucru 
pentru perfecționarea legislației mass-media în 
vederea completării cadrului juridic de regle-
mentare a presei din RM. 

 X În regiunea transnistreană, în mare parte, exis-
tă legislație ce reglementează activitatea tutu-
ror tipurilor de media: scrisă, audiovizuală, on-
line. Legislația prevede modul de constituire, de 
activitate a mass-media de stat și departamen-
tale, de obținere și de distribuire a informației, 
de protejare a surselor de informație. Legisla-
ția nu reglementează activitatea mass-media 
municipale. La fel, lipsește legislația cu privi-
re la libertatea de exprimare și de protejare a 
jurnaliștilor.

Astfel, prima afirmație cu referire la suficiența cadrului juridic de reglementare a activității 
mass-media a întrunit 29 de puncte, cu unul mai mult decât în anul precedent, și corespunde unei 
situații marcate de probleme grave.

Afirmația a doua: Legislația mass-media este a) conformă standardelor internaționale, b) conformă în 
cea mai mare parte, c) conformă în mare parte, d) conformă în măsură mică, e) neconformă. Răspunsurile 
la această afirmație stabilesc măsura în care: reglementările sunt permisive, clare, exacte, garantează 
un mediu adecvat de exercitare a misiunii mass-media, garantează libertatea de exprimare, garantea-
ză accesul la informația de interes public; nu au fost operate modificări ale legislației care să afecteze 
mass-media; nu au fost cazuri de refuz în a reforma anumite legi etc.
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1.2. Cronologie

 X La mijlocul lunii ianuarie, Curtea de Apel 
Comrat a întors spre reexaminare dosarul CCA 
împotriva Direcției construcții a Comitetului 
executiv al Găgăuziei vizând licențierea radi-
odifuzorilor și furnizorilor de servicii. CCA s-a 
adresat în instanță încă în anul 2013, pe motiv 
că Direcția eliberează licențe radiodifuzorilor 
privați din regiune, invocând legislația UTAG 
cu privire la licențierea anumitor tipuri de ac-
tivități. CCA făcea trimitere la legislația națio-
nală, care împuternicește o singură autoritate 
să ofere asemenea licențe. Mai multe ședințe de 
judecată cu diverse complete de judecători nu 
au soluționat problema nici în anul 2018.22 

 X La începutul lunii februarie, Guvernul, din nou, 
a promis să asigure cu convertoare familiile de-
favorizate care nu dispun de televizoare pentru 
recepționarea semnalului digital terestru. An-
terior, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 240 din 
08.05.2015, Ministerul Finanțelor trebuia să pre-
vadă, în proiectul Legii bugetului de stat pentru 
anul 2016, mijloace financiare în sumă de 100 
milioane de lei în vederea asigurării familiilor 
defavorizate cu convertoare. Aceste resurse nu 
au putut fi identificate până la sfârșitul anului 
2017, când ar fi trebuit să se încheie tranziția 
la televiziunea digitală, iar termenul tranziției a 
fost prelungit de Guvern până la 1 martie 2020.23 

 X În luna februarie 2018, în regiunea transnis-
treană și-a încetat activitatea ziarul „Profsoiuz-
nîe vesti”, în urma modificării intenționate a 
legislației locale de către autoritățile de la Tiras-
pol. Jurnaliștii publicației au calificat acțiunile 
autorităților autoproclamate drept răfuială cu 
ziarul incomod lor.24 

 X În luna februarie, după ce au fost desemnați can-
didații pentru o nouă componență a CO al IPRA, 
patru dintre candidați și-au retras dosarele de 
participare la concurs, invocând diferite motive, 
inclusiv presiuni din partea politicienilor locali. 
Anterior, prezidiul APG acceptase candidaturile 
pentru participare la concurs.25

 X În luna martie, APG, cu votul a 18 deputați din 
35, a desemnat o nouă componență a CO al 
IPRA. În semn de protest, un grup de deputați 
a părăsit ședința legislativului local, invocând 
faptul că nu au fost motive de demisie, in corpo-
re, a componenței anterioare a CO. Vechiul CO 

22  http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=32358
23 http://media-azi.md/ro/stiri/guvernul-promite-din-nou-familiilor-defavorizate-dispo-

zitive-gratuite-pentru-recep%C8%9Bionarea
24 http://media-azi.md/ro/stiri/autorit%C4%83%C8%9Bile-de-la-tiraspol-au-modificat-le-

gisla%C8%9Bia-local%C4%83-pentru-%C3%AEnchide-un-ziar-incomod
25 http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=38898

a atacat în instanță decizia de demisie și, la mo-
mentul desemnării noii componențe, nu exista 
o decizie a instanței pe acest caz.26

 X La sfârșitul lunii aprilie, noua componență a 
CO al IPRA a numit un nou director interimar 
al companiei. La data numirii acestuia nu exis-
ta o hotărâre de judecată pe cazul demisiei ve-
chii componențe a CO. Următoarea ședință de 
judecată pe acest caz era stabilită pentru 2 mai, 
2018.27 

 X Pe 19 mai, la conferința organizată de Comisia 
pentru mass-media și relații cu publicul din ca-
drul Consiliului Societății Civile pe lângă preșe-
dintele RM, Igor Dodon a propus crearea unui 
fond de suport pentru sursele mass-media lo-
cale, care necesită susținere pentru a se men-
ține.28 Pe parcursul anului 2018 ideea nu a fost 
nici dezvoltată, nici realizată. 

 X La sfârșitul lunii mai, în UTAG a izbucnit un nou 
scandal, generat de desemnarea directorului 
interimar al IPRA de către noua componență a 
CO. Directorul interimar, la momentul desem-
nării, nu deținea o diplomă care să confirme 
studiile superioare, așa cum prevede legislația 
UTAG.29

 X La sfârșitul lunii iunie, proiectul CSMA a fost 
prezentat în cadrul unei dezbateri organizate 
la Bruxelles sub auspiciile Parlamentului Euro-
pean. Dezbaterea a avut genericul „Noul Cod al 
audiovizualului al RM: metodă de a contracara 
propaganda”.30 La dezbatere au participat mai 
mulți deputați ai Parlamentului RM, nu și auto-
rii proiectului de Cod.

 X La începutul lunii iulie, Radio Orhei a acționat 
în instanța de judecată CCA după ce, în aprilie, 
autoritatea a eliberat licență de emisie pentru 
un post de radio cu o denumire similară – Radio 
Orhei FM. Administrația Radio Orhei a solicitat 
anularea sau modificarea deciziei CCA privind 
eliberarea licenței de emisie postului Radio Or-
hei FM, pe motiv că autoritatea audiovizuală nu 
a ținut cont de faptul că Radio Orhei activează 
de 12 ani cu denumirea deja bine cunoscută și 
nici de prevederile legislației cu privire la pro-
prietatea intelectuală și normele concurențiale, 
„creând premise pentru confuzia consumatori-
lor de programe și concurență neloială”.31

 X În luna iulie, potrivit unui proiect de hotărâre 
elaborat de Guvern, supus dezbaterilor publice, 

26 http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=39564
27 http://media-azi.md/ro/stiri/consiliul-de-observatori-al-grt-numit-un-nou-director-in-

terimar-al-companiei
28 http://trm.md/ro/politic/igor-dodon-propune-crearea-unui-fond-de-suport-pen-

tru-sursele-mass-media-locale/ 
29 http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=40603 
30 https://radiochisinau.md/proiectul-codului-serviciilor-media-prezentat-la-bruxe-

lles-sub-auspiciile-parlamentului-european---70478.html?fbrefresh=1530094760 
31 http://media-azi.md/ro/stiri/radio-orhei-%C3%AEn-litigiu-cu-cca-dup%C4%83-ce-de-

numirea-postului-fost-%E2%80%9Eclonat%C4%83%E2%80%9D 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358959
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr10_137.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr10_137.pdf
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=32358
http://media-azi.md/ro/stiri/guvernul
http://media-azi.md/ro/stiri/autorit
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=38898
http://media-azi.md/ro/stiri/cum-fost-%E2%80%9Eclonat%E2%80%9D-un-post-de-radio-la-orhei-%C8%99i-%C3%AEn-favoarea-cui
http://media-azi.md/ro/stiri/cum-fost-%E2%80%9Eclonat%E2%80%9D-un-post-de-radio-la-orhei-%C8%99i-%C3%AEn-favoarea-cui
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=39564
http://media-azi.md/ro/stiri/consiliul
http://trm.md/ro/politic/igor-dodon-propune-crearea-unui-fond-de-suport-pentru-sursele-mass-media-locale/
http://trm.md/ro/politic/igor-dodon-propune-crearea-unui-fond-de-suport-pentru-sursele-mass-media-locale/
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=40603
https://radiochisinau.md/proiectul-codului-serviciilor-media-prezentat-la-bruxelles-sub-auspiciile-parlamentului-european---70478.html?fbrefresh=1530094760
https://radiochisinau.md/proiectul-codului-serviciilor-media-prezentat-la-bruxelles-sub-auspiciile-parlamentului-european---70478.html?fbrefresh=1530094760
http://media-azi.md/ro/stiri/radio-orhei-%C3%AEn-litigiu-cu-cca-dup%C4%83-ce-denumirea-postului-fost-%E2%80%9Eclonat%C4%83%E2%80%9D
http://media-azi.md/ro/stiri/radio-orhei-%C3%AEn-litigiu-cu-cca-dup%C4%83-ce-denumirea-postului-fost-%E2%80%9Eclonat%C4%83%E2%80%9D
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Întreprinderea de Stat Complexul „Casa Presei” 
urma să fie reorganizată prin fuziune (absorb-
ție) cu instituția publică „Direcția generală pen-
tru administrarea clădirilor Guvernului RM”. 
Proiectul a trezit îngrijorarea unor instituții 
de presă pe motiv că s-ar putea modifica și ta-
rifele pentru chirie, și așa ridicate la începutul 
anului. O investigație realizată în 2015 de Cen-
trul de Investigații Jurnalistice releva faptul că 
peste 2.300 de metri pătrați din cei aproximativ 
10.000 de metri pătrați din spațiul „Casei Pre-
sei” erau transmiși în gestiune economică sau 
privatizați treptat între anii 1998 și 2004. În 
anul 2012, pe numele a trei foști directori și al 
contabilei Î.S. „Casa Presei” a fost deschis un do-
sar penal referitor la fraude de milioane de lei 
la această întreprindere. Î.S. „Casa Presei” este o 
întreprindere pe autogestiune, al cărei fondator 
este Cancelaria de Stat.32 

 X În luna iulie, concursul pentru desemnarea di-
rectorului executiv al IPRA, anunțat de noua 
componență a CO, a eșuat. La concurs nu a fost 
depus niciun dosar.33 

 X Președintele Igor Dodon a refuzat să promulge 
noul Cod al audiovizualului, fiind împotriva co-
tei de conținut informativ produs în FR și inter-
zicerii conținutului rusesc care poartă caracter 
militar.34 

 X Pe 7 noiembrie, membrii CO al IPRA au solicitat 
deputaților APG să explice procedura de alegere 
a directorului executiv al instituției. Solicitarea 
a venit după ce la concursul pentru respectiva 
funcție a fost depus un singur dosar. Funcția a 
devenit vacantă după ce noua componență a CO 
l-a demis pe directorul executiv.35  

 X La mijlocul lunii decembrie, Parlamentul a 
confirmat trei noi membri ai CCA, toți – foști 
angajați ai autorității de reglementare în au-
diovizual. Noii membri au fost selectați din 10 
candidați care au participat la concurs.36 

32 http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%9Ecasa-presei%E2%80%9D-va-tre-
ce-%C3%AEn-subordinea-unei-direc%C8%9Bii-din-cadrul-guvernului-valeriu-sahar-
neanu

33 http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=41598
34 https://deschide.md/ro/stiri/politic/39116/DOC--Dodon-a-refuzat-s%C4%83-promul-

ge-Noul-Cod-al-audiovizualului-s%C4%83rind-%C3%AEn-ap%C4%83rarea-produse-
lor-media-ruse%C8%99ti.htm

35 http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=43594 
36 http://media-azi.md/ro/stiri/parlamentul-confirmat-trei-noi-membri-ai-cca-

%E2%80%93-to%C8%9Bi-sunt-fo%C8%99ti-angaja%C8%9Bi-ai-autorit%C4%83%C8%-
9Bii-de 

1.2.1.  Opinia și evaluarea experților

 X Legislația mai are lacune, mai ales când sunt pre-
vederi neclare și care pot fi interpretate în folosul 
cuiva. 

 X Accesul la informații de interes public ar putea fi 
restricționat de noua lege cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal, adoptată în prima 
lectură.

 X Legislația e prea permisivă cu platformele care 
se prezintă drept instituții mass-media și care nu 
publică nici măcar datele de contact. În schimb, 
publică materiale pseudo-jurnalistice, iar une-
ori chiar falsuri, fără să fie semnate de persoane 
identificabile, fapt ce contribuie la menținerea 
situației tensionate între redacții și alimentează 
dezorientarea și neîncrederea consumatorilor de 
presă. 

 X Anumite legi corespund, în general, standardelor 
internaționale, însă aplicarea acestora este selec-
tivă, în funcție de interesele economice și politice 
ale decidenților.

 X Autoritățile se împotrivesc să adopte politici pu-
blice cuprinzătoare, asemănătoare multor țări 
europene, care să creeze condiții adecvate de dez-
voltare a presei, inclusiv a celei locale/regionale.

 X Nu există un echilibru adecvat între libertatea 
de exprimare și viața privată, norme conflictuale 
de altfel, or, se acordă prea multă greutate liber-
tății de exprimare în detrimentul vieții private. 
Nu există practică judiciară uniformă în materia 
aplicării libertății de exprimare, în particular, a 
prevederilor regeritoare la accesul la informație 
în contextul dezbaterilor chestiunilor de interes 
public.

 X Legile fiscale nu vin în sprijinul dezvoltării 
mass-media independente. Acestea tratează in-
stituțiile media independente ca pe „afaceri”. Bu-
năoară, taxele achitate statului de o televiziune 
locală/regională pot fi uneori mai mari decât cele 
plătite de alți agenți economici – asta în timp ce 
TV locală exercită, de facto, misiunea și rolul de 
TV publică la nivel local. Aceasta nu are abonați 
și a investit pe cont propriu în infrastructura de 
producere și emisie. Nou Cod adoptat de Legisla-
tiv exclude taxa de 1% din cifra de afaceri anuală, 
prevăzută pentru Fondul de susținere a radiodi-
fuzorilor. E un lucru de salutat, de vreme ce bună 
parte din acești bani ai radiodifuzorilor erau uti-
lizați pentru deplasările peste hotare ale membri-
lor CCA. Pe de altă parte, nu se știe dacă autorită-
țile nu vor prevedea în locul acestei taxe altele. 
Situația, per ansamblu, nu garantează un mediu 
adecvat de exercitare a misiunii mass-media.

https://anticoruptie.md/ro/investigatii/bani-publici/casa-presei-fara-presa
http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%9Ecasa-presei%E2%80%9D-va-trece-%C3%AEn-subordinea-unei-direc%C8%9Bii-din-cadrul-guvernului-valeriu-saharneanu
http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%9Ecasa-presei%E2%80%9D-va-trece-%C3%AEn-subordinea-unei-direc%C8%9Bii-din-cadrul-guvernului-valeriu-saharneanu
http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%9Ecasa-presei%E2%80%9D-va-trece-%C3%AEn-subordinea-unei-direc%C8%9Bii-din-cadrul-guvernului-valeriu-saharneanu
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=41598
https://deschide.md/ro/stiri/politic/39116/DOC--Dodon-a-refuzat-s%C4%83-promulge-Noul-Cod-al-audiovizualului-s%C4%83rind-%C3%AEn-ap%C4%83rarea-produselor-media-ruse%C8%99ti.htm
https://deschide.md/ro/stiri/politic/39116/DOC--Dodon-a-refuzat-s%C4%83-promulge-Noul-Cod-al-audiovizualului-s%C4%83rind-%C3%AEn-ap%C4%83rarea-produselor-media-ruse%C8%99ti.htm
https://deschide.md/ro/stiri/politic/39116/DOC--Dodon-a-refuzat-s%C4%83-promulge-Noul-Cod-al-audiovizualului-s%C4%83rind-%C3%AEn-ap%C4%83rarea-produselor-media-ruse%C8%99ti.htm
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=43594
http://media-azi.md/ro/stiri/parlamentul-confirmat-trei-noi-membri-ai-cca-%E2%80%93-to%C8%9Bi-sunt-fo%C8%99ti-angaja%C8%9Bi-ai-autorit%C4%83%C8%9Bii-de
http://media-azi.md/ro/stiri/parlamentul-confirmat-trei-noi-membri-ai-cca-%E2%80%93-to%C8%9Bi-sunt-fo%C8%99ti-angaja%C8%9Bi-ai-autorit%C4%83%C8%9Bii-de
http://media-azi.md/ro/stiri/parlamentul-confirmat-trei-noi-membri-ai-cca-%E2%80%93-to%C8%9Bi-sunt-fo%C8%99ti-angaja%C8%9Bi-ai-autorit%C4%83%C8%9Bii-de
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 X Chiar dacă unele legi sunt calificate „bune”, 
calitatea modului de aplicare a lor este în de-
favoarea dezvoltării mass-media. Piața publi-
cității rămâne monopolizată. Primele încercări 
ale autorităților de a asigura o claritate a măsu-
rătorilor de audiență în audiovizual au exclus 
radiodifuzorii mici din proces, Regulamentul 
oferind acces în Comisia de măsurare a cotelor 
de audiență celor mai mari actori de publicita-
te, iar printre cei 15 membri ai comisiei se regă-
sesc doi radiodifuzori afiliați politic.

 X Legislația în regiunea transnistreană este insu-
ficient ajustată la standardele internaționale. 
Constituția transnistreană prevede standarde 
recunoscute, care stau la temelia activității pre-
sei, dar prevederile generale nu sunt concreti-
zate în acte juridice care ar garanta realizarea 
lor în practică. De exemplu, lipsesc norme care 
ar reglementa limitele permise în libertatea 
opiniilor. Legislația cu privire la accesul la 
informație, de asemenea, nu conține garanții 
conforme standardelor internaționale. 

Astfel, afirmația a doua, cu referire la gradul de conformare a legislației naționale de regle-
mentare a activității mass-media la standardele internaționale, a întrunit 31 de puncte, cu unul 
mai mult decât în anul precedent, și corespunde unei situații marcate de probleme grave.

Afirmația a treia: Legislația este a) aplicată corect de fiecare dată, b) de cele mai dese ori, c) deseori, d) 
rareori, e) deloc sau aproape deloc. Răspunsurile la această afirmație stabilesc măsura în care: factorii 
decidenți (legislativ, executiv, judecătoresc, CCA, CO, APL etc) respectă legislația; nu există ingerințe; nu 
există presiuni; există transparență; există reacții prompte și eficiente la toate cazurile de derogări de la 
legislație; nu au fost cazuri de refuz al autorităților statului de a furniza informațiile de interes public 
solicitate; nu au fost cazuri de ridicare abuzivă a acreditării; nu au fost cazuri de cenzură manifestate 
prin interzicerea publicării/difuzării, confiscarea tirajului, ridicarea abuzivă a licenței de emisie etc.

1.3. Cronologie

 X La sfârșitul lunii februarie, CCA a amendat te-
leviziunea RTR Moldova cu 50 de mii de lei 
pentru nerespectarea prevederilor Codului Au-
diovizualului ce țin de propaganda străină pe 
teritoriul RM.37 

 X La finele lunii februarie, după ce APG a de-
semnat o nouă componență a CO al IPRA, CO 
a numit un șef interimar la radiodifuzorul pu-
blic regional.38 APG a votat noua componență a 
CO în pofida faptului că decizia sa de a dizolva 
componența anterioară a CO a fost atacată în 
instanță.

 X La mijlocul lunii martie, Judecătoria Chișinău 
l-a obligat pe bloggerul Veaceslav Balacci să pu-
blice o dezmințire la un subiect plasat un an în 
urmă pe blogul său, dedicat ex-ministrului de 
finanțe Veaceslav Negruța. V.Negruța a acționat 
bloggerul în instanță pentru difuzarea informa-
ției false și defăimătoare.39  

 X În luna martie, postul Ren TV Moldova a fost 
amendat cu 5 000 de lei, din motiv că a mimat 

37 http://topmedia.md/televiziunea-rtr-moldova-amendata-de-cca-cu-50-de-mii-de-
lei---101427.html

38 http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=38931
39 https://ru.crimemoldova.com/news/social/blogera-balakchi-obyazali-oproverg-

nut-statyu-o-byvshem-ministre-finansov-negrutse/

respectarea legislației vizând interpretarea mi-
mico-gestuală pentru informațiile prezentate în 
buletinele de știri.40 

 X La finele lunii martie, CSJ a dat câștig de cauză 
RISE Moldova și a obligat MAI să ofere informa-
ția solicitată de jurnaliști încă în aprilie 2016. 
Atunci, MAI a refuzat să furnizeze informațiile 
solicitate invocând Legea privind protecția da-
telor cu caracter personal.41

 X La începutul lunii mai, CJI a prezentat datele 
unui sondaj cu referire la instituțiile care în-
calcă cel mai des Legea privind accesul la in-
formație. Astfel, potrivit răspunsurilor a 23 de 
redacții, Președinția RM și Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale se situau primele în 
top, urmate de Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării și Primăria municipiului Chișinău. 
Drept motiv de refuz, autoritățile, de cele mai 
multe ori, invocau protecția datelor cu carac-
ter personal și secretul comercial. Alte motive: 
„urmează să se documenteze deoarece nu știu 
despre această problemă”; „agenda încărcată”; 
„specialistul este în concediu”; „informația e cu 
plată” etc.42

40 http://www.ziarulnational.md/de-ras-si-de-plans-un-post-de-televiziune-din-r-moldo-
va-se-prefacea-ca-respecta-legislatia-stiri-pentru-surdo-muti-pe-care-nu-le-intelege-
nimeni/

41 http://media-azi.md/ro/stiri/curtea-suprem%C4%83-de-justi%C8%9Bie-dat-
c%C3%A2%C8%99tig-de-cauz%C4%83-rise-moldova-%C8%99i-obligat-mai-s%C4%83-
ofere-informa%C8%9Bia

42 http://media-azi.md/ro/stiri/accesul-la-informa%C8%9Bie-jurnali%C8%99tii-au-indi-
cat-institu%C8%9Biile-cele-mai-%C3%AEnchise-fa%C8%9B%C4%83-de-pres%C4%83

V.Negruța
http://topmedia.md/televiziunea-rtr-moldova-amendata-de-cca-cu-50-de-mii-de-lei---101427.html
http://topmedia.md/televiziunea-rtr-moldova-amendata-de-cca-cu-50-de-mii-de-lei---101427.html
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=38931
https://ru.crimemoldova.com/news/social/blogera-balakchi-obyazali-oprovergnut-statyu-o-byvshem-ministre-finansov-negrutse/
https://ru.crimemoldova.com/news/social/blogera-balakchi-obyazali-oprovergnut-statyu-o-byvshem-ministre-finansov-negrutse/
http://www.ziarulnational.md/de
http://media-azi.md/ro/stiri/curtea
http://media-azi.md/ro/stiri/accesul-la-informa%C8%9Bie-jurnali%C8%99tii-au-indicat-institu%C8%9Biile-cele-mai-%C3%AEnchise-fa%C8%9B%C4%83-de-pres%C4%83
http://media-azi.md/ro/stiri/accesul-la-informa%C8%9Bie-jurnali%C8%99tii-au-indicat-institu%C8%9Biile-cele-mai-%C3%AEnchise-fa%C8%9B%C4%83-de-pres%C4%83
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 X În luna mai, prima instanță din Comrat a res-
pins ca nemotivată chemarea în judecată a APG 
prin care era solicitată anularea hotărârii de 
demisie a vechii componențe a CO al IPRA. Ho-
tărârea putea fi atacată în instanța superioară.43 

 X În luna mai, MAI a suspendat din funcție con-
ducerea poliției din Rezina, după confiscarea 
tirajului ziarului „Cuvântul”, și a anunțat că a 
inițiat o anchetă internă în acest caz. Suspenda-
rea vine în urma apelului organizațiilor nongu-
vernamentale din domeniul mass-media, dar și 
a demersului prim-ministrului Pavel Filip.44 

 X Pe 18 iunie, Judecătoria Chișinău, sediul Cioca-
na, a emis o sentință în cazul reporterei ziaru-
lui Jurnal de Chișinău, Nadejda Roșcovanu, bă-
tută un an în urmă de către proprietarul unui 
chioșc, pentru că a fotografiat un croasant cu 
termenul de valabilitate expirat. Instanța de ju-
decată a stabilit pedeapsa pentru vinovați sub 
formă de amendă în mărime de 1000 de unități 
convenționale, echivalentul a 50.000 de lei și în-
casarea în beneficiul victimei a 60.000 de lei cu 
titlu de prejudiciu moral și suma de 5.000 de lei 
cu titlu de cheltuieli pentru asistență juridică.45 

 X Pe 28 iunie, Curtea de Apel Comrat a anulat ho-
tărârea APG de demisie, în decembrie 2017, a 
membrilor CO al IPRA. Hotărârea putea fi ata-
cată la CSJ.46

 X În luna iulie, deputații Parlamentului Euro-
pean, dar și Înaltul Reprezentant al UE pentru 
Afaceri Externe și Politică de Securitate, Fede-
rica Mogherini, și-au exprimat îngrijorarea în 
legătură cu situația presei din Moldova, în tim-
pul dezbaterilor desfășurate la Strasbourg, pri-
vind situația politică din RM în urma invalidării 
alegerilor noi din Chișinău. Rezoluția votată de 
europarlamentari atrăgea atenția la situațiile în 
care jurnaliștii devin victime ale unor campa-
nii de stigmatizare și se confruntă cu acuzații 
penale motivate politic sau sunt amenințați ori 
de câte ori vin în apărarea vocilor disidente, 
în timp ce accesul la informație al jurnaliștilor 
este restricționat.47

 X În luna iulie, ONG-urile de media au protes-
tat față de caracterul formal al investigațiilor 
MAI și Procuraturii raionului Rezina în cazul 
reținerii și sechestrării ilegale a tirajului săptă-
mânalului regional independent „Cuvântul”, la 
10 mai 2018. În pofida încălcărilor procesuale 
evidente și a depășirii atribuțiilor de serviciu, 

43 http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=40310
44 https://www.timpul.md/articol/ultima-ora-mai-a-suspendat-din-funcie-conduce-

rea-poliiei-din-rezina-in-urma-confiscarii-tirajului-ziarului-cuvantul-130306.html
45 http://jurnal.md/ro/news/7305e6b3f8a4e8d5/sentinta-in-cazul-reporterei-ziarului-jur-

nal-de-chisinau-batuta-acum-un-an-de-proprietarul-unui-magazin.html
46 http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=41357 
47 http://media-azi.md/ro/stiri/uniunea-european%C4%83-%C3%AE%C8%99i-ex-

prim%C4%83-deschis-%C3%AEngrijorarea-fa%C8%9B%C4%83-de-situa%C8%-
9Bia-presei-independente-din

admise de către angajații Inspectoratului de po-
liție Rezina, Direcția inspectare efectiv a Inspec-
toratului General al Poliției și Procuratura raio-
nului Rezina, care au investigat circumstanțele 
cazului, nu au depistat în acțiunile polițiștilor 
abateri de la prevederile legale. ONG-urile de 
media au cerut procurorului general să inițieze 
un control privind legalitatea acțiunilor MAI și 
ale Procuraturii raionului Rezina în acest caz, 
iar ministrului de Interne – să dispună investi-
garea suplimentară a circumstanțelor și sancți-
onarea polițiștilor care și-au depășit atribuțiile 
de serviciu.48

 X În iulie, Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, 
s-a sesizat din oficiu pe marginea mesajului 
amenințător și jignitor al lui Ilan Șor la adresa 
jurnaliștilor și a unor oponenți politici la pro-
testul din 20 iulie. Avocatul Poporului a depus 
un demers la Procuratura Generală împotriva 
primarului de Orhei, Ilan Șor, în care solicita 
o reacție operativă și adecvată din partea au-
torităților competente. M. Cotorobai a apreciat 
drept deosebit de periculoase și inacceptabile 
afirmațiile făcute de către Șor la adresa oponen-
ților politici și a jurnaliștilor. Ilan Șor promitea 
că odată cu venirea sa la putere va aplica în ra-
port cu jurnaliștii „plătiți să scrie mizerii despre 
oameni” o eventuală lege a lustrației, utilizând 
un limbaj licențios și ofensator („gadî”, „jivot-
nîie”).49 Avocatul Poporului afirma că astfel de 
mesaje, pe lângă faptul că intimidează oponen-
ții politici și jurnaliștii pentru critică, incită la 
violență față de persoane sau grupuri de per-
soane, propagă anumite stereotipuri și generea-
ză ură și dezbinare între oameni.

 X La finele lunii iulie, instanța de fond a respins 
ca neîntemeiată cererea de chemare în judeca-
tă depusă de către fotoreporterul Constantin 
Grigoriță împotriva președintelui RM, Igor Do-
don, și a Aparatului președintelui RM, cu privi-
re la apărarea dreptului de acces la informație. 
Hotărârea putea fi contestată la Curtea de Apel 
Chișinău. Grigoriță nu a mai fost acceptat la 
evenimentele publice organizate de Președin-
ție, după ce la o conferință de presă i-a adresat 
lui Igor Dodon o întrebare incomodă.50      

 X În septembrie a fost desemnat un nou redac-
tor-șef interimar al publicației APG „Вести 
Гагаузии”.51 Mai mulți analiști considerau că 
schimbarea redactorului-șef a fost făcută din 
considerente politice. 

48 http://media-azi.md/ro/stiri/declara%C5%A3ie-mai-%C5%9Fi-procuratura-rezi-
na-au-reac%C5%A3ionat-formal-%C3%AEn-cazul-sechestr%C4%83rii-tirajului

49 http://www.jurnal.md/ro/news/81036a7b2a8d08b2/avocatul-poporului-deme-
rs-la-pg-impotriva-lui-sor-se-impune-o-reactie-operativa-din-partea-autoritati-
lor-competente.html 

50 http://agora.md/stiri/47959/prima-instanta-a-respins-cererea-de-chemare-in-judeca-
ta-a-fotojurnalistului-constantin-grigorita-impotriva-presedintelui

51 http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=42625 

http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=40310
https://www.timpul.md/articol/ultima-ora-mai-a-suspendat-din-funcie-conducerea-poliiei-din-rezina-in-urma-confiscarii-tirajului-ziarului-cuvantul-130306.html
https://www.timpul.md/articol/ultima-ora-mai-a-suspendat-din-funcie-conducerea-poliiei-din-rezina-in-urma-confiscarii-tirajului-ziarului-cuvantul-130306.html
http://jurnal.md/ro/news/7305e6b3f8a4e8d5/sentinta-in-cazul-reporterei-ziarului-jurnal-de-chisinau-batuta-acum-un-an-de-proprietarul-unui-magazin.html
http://jurnal.md/ro/news/7305e6b3f8a4e8d5/sentinta-in-cazul-reporterei-ziarului-jurnal-de-chisinau-batuta-acum-un-an-de-proprietarul-unui-magazin.html
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=41357
http://media-azi.md/ro/stiri/uniunea-european%C4%83-%C3%AE%C8%99i-exprim%C4%83-deschis-%C3%AEngrijorarea-fa%C8%9B%C4%83-de-situa%C8%9Bia-presei-independente-din
http://media-azi.md/ro/stiri/uniunea-european%C4%83-%C3%AE%C8%99i-exprim%C4%83-deschis-%C3%AEngrijorarea-fa%C8%9B%C4%83-de-situa%C8%9Bia-presei-independente-din
http://media-azi.md/ro/stiri/uniunea-european%C4%83-%C3%AE%C8%99i-exprim%C4%83-deschis-%C3%AEngrijorarea-fa%C8%9B%C4%83-de-situa%C8%9Bia-presei-independente-din
http://media-azi.md/ro/stiri/declara%C5%A3ie-mai-%C5%9Fi-procuratura-rezina-au-reac%C5%A3ionat-formal-%C3%AEn-cazul-sechestr%C4%83rii-tirajului
http://media-azi.md/ro/stiri/declara%C5%A3ie-mai-%C5%9Fi-procuratura-rezina-au-reac%C5%A3ionat-formal-%C3%AEn-cazul-sechestr%C4%83rii-tirajului
http://www.jurnal.md/ro/news/81036a7b2a8d08b2/avocatul-poporului-demers-la-pg-impotriva-lui-sor-se-impune-o-reactie-operativa-din-partea-autoritatilor-competente.html
http://www.jurnal.md/ro/news/81036a7b2a8d08b2/avocatul-poporului-demers-la-pg-impotriva-lui-sor-se-impune-o-reactie-operativa-din-partea-autoritatilor-competente.html
http://www.jurnal.md/ro/news/81036a7b2a8d08b2/avocatul-poporului-demers-la-pg-impotriva-lui-sor-se-impune-o-reactie-operativa-din-partea-autoritatilor-competente.html
http://agora.md/stiri/47959/prima-instanta-a-respins-cererea-de-chemare-in-judecata-a-fotojurnalistului-constantin-grigorita-impotriva-presedintelui
http://agora.md/stiri/47959/prima-instanta-a-respins-cererea-de-chemare-in-judecata-a-fotojurnalistului-constantin-grigorita-impotriva-presedintelui
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=42625


12 RAPORT ANUAL

 X La mijlocul lunii septembrie, CSJ a dat câștig de 
cauză APG, legalizând, astfel, noua componență 
a CO. Reamintim că pe 21 decembrie 2017 APG 
a demis întreaga componență a CO, pe motiv că 
ar fi depistat mai multe nereguli în administra-
rea companiei. Legea audiovizualului din UTAG 
a fost criticată în repetate rânduri de experți în 
domeniu, pe motiv că permite ingerințe în acti-
vitatea IPRA.52 

 X În luna octombrie, Curtea de Apel a remis pro-
curorilor pentru reexaminare cauza în care 
figura jurnalista Nata Scobioală. Potrivit in-
stanței de recurs, „urmărirea penală nu a fost 
efectuată complet și obiectiv”, pentru că nu 
au fost elucidate toate argumentele expuse de 
administrația companiei vizate. Colegiul Penal 
al Curții de Apel Chișinău a casat încheierea 
primei instanțe și a declarat nule ordonanțele 
procurorilor. Dosarele împotriva Natei Scobi-
oală au fost deschise după ce aceasta a scris o 
anchetă în colaborare cu Centrul Român pen-
tru Jurnalism de Investigație, în care era menți-
onată și compania Green Farm, administrată pe 
atunci de ex-Ministrul Apărării Valeriu Pleșca, 
în prezent om de afaceri. Despre V. Pleșca se 
menționa că ar fi luat credite de la bănci, unele 
dintre care au fost ulterior lichidate. V. Pleșca a 
solicitat tragerea la răspundere a Natei Scobioa-
lă pentru „răspândirea cu bună știință a infor-
mației false, fără a se documenta, și însoțită de 
învinuirea în săvârșirea infracțiunii”.53 

 X În luna octombrie, noua administrație a IPRA a 
fost învinuită că a disponibilizat mai mulți an-
gajați ai instituției, pentru a-i înlocui cu anga-
jați ai portalului online, unde lucrase anterior 
directorul executiv interimar. În plus, noua ad-
ministrație a fost învinuită de lichidarea singu-
rului punct de corespondenți din localitatea Co-
pceac, lăsând fără loc de muncă doi angajați.54  

 X La începutul lunii noiembrie, șeful Procuraturii 
Chișinău a declarat că Ilan Șor, primarul ora-
șului Orhei, nu va fi tras la răspundere pentru 
amenințările lansate în adresa jurnaliștilor, din 
motiv că faptele comise nu sunt prevăzute de 
legea penală ca infracțiune. ONG-uri de media 
și din domeniul protecției drepturilor omului 
solicitau procurorilor să investigheze declara-
țiile făcute de Ilan Șor sub aspectul incitării la 
ură. Printre semnatari au fost Amnesty Interna-
tional Moldova, Centrul de Resurse Juridice din 
Moldova, Centrul de Informații GENDERDOC-M, 
Promo-LEX etc.55 

52 http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%9Etelenovela%E2%80%9D-de-la-comrat-cur-
tea-suprem%C4%83-de-justi%C. 8%9Bie-pus-punct-%C3%AEn-cazul-demiterii-mem-
brilor

53 http://media-azi.md/ro/stiri/curtea-de-apel-remis-procurorilor-pentru-reexamina-
re-cauza-%C3%AEn-care-figureaz%C4%83-jurnalista-nata 

54 http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=43444 
55 http://media-azi.md/ro/stiri/ilan-%C8%99or-nu-va-fi-tras-la-r%C4%83spundere-pen-

tru-amenin%C8%9Barea-jurnali%C8%99tilor

 X Pe 5 noiembrie, Mihail Cotorobai, Ombudsma-
nul care asigură respectarea drepturilor și li-
bertăților omului de către autoritățile publice, a 
trimis un demers repetat Procuraturii Generale 
în care a solicitat examinarea declarațiilor ame-
nințătoare ale primarului de la Orhei, Ilan Șor, 
din luna iulie, în adresa jurnaliștilor. De aseme-
nea, Avocatul Poporului a solicitat președintelui 
Parlamentului adoptarea în regim de urgență a 
pachetului de legi cu privire la crimele baza-
te pe ură și prejudecată. Demersul a fost făcut 
după ce șeful Procuraturii Chișinău a declarat 
că Ilan Șor nu va fi tras la răspundere pentru 
amenințările lansate în adresa jurnaliștilor din 
motiv că faptele comise nu sunt prevăzute de 
legea penală ca infracțiune.56 

1.3.1  Opinia și evaluarea experților

 X Instituțiile publice nu sunt foarte deschise să 
colaboreze cu presa sau, mai bine zis, sunt se-
lective cu instituțiile mass-media. Un caz ieșit 
din comun care a marcat anul 2018 și care poa-
te fi calificat drept cenzură a fost sechestrarea 
tirajului săptămânalului regional “Cuvântul” de 
către secția poliție economică a Inspectoratului 
de poliție Rezina. Mai multor jurnaliști le-a fost 
limitat accesul la diferite evenimente publice.

 X Legislația este implementată cu mari carențe. 
În pofida faptului că de-etatizarea presei urma 
să se încheie demult, în unele regiuni mai exis-
tă presă de stat. Deși a fost înăsprită pedeapsa 
funcționarilor pentru refuzul de a oferi infor-
mații de interes public, nu sunt cunoscute ca-
zuri în care vreun funcționar să fi fost tras la 
răspundere. 

 X Aplicarea legislației rămâne insuficientă în spe-
cial cu referire la accesul la informație. Mai per-
sistă răspunsurile tardive, evazive, incomplete 
sau nefurnizarea unor informații pe motiv că 
ar constitui date cu caracter personal sau lipsa 
interesului public. 

 X Personal, cred că avem un cadru legislativ rela-
tiv bun, doar că suferim foarte mult la aplicarea 
lui. De exemplu eu, dar și colegii mei din redac-
ție, constatăm încălcarea cu regularitate a Legii 
Nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la infor-
mație, iar cei care încalcă cel mai des această 
lege sunt tocmai funcționari de stat, inclusiv de 
rang înalt (miniștri, șefi de agenții, directori ai 
întreprinderilor de stat). Multe dintre solicită-
rile noastre de informație rămân fără răspuns 
sau ni se răspunde cu încălcarea termenului 

56 http://media-azi.md/ro/stiri/demers-repetat-al-avocatului-poporului-c%C4%-
83tre-procuratura-general%C4%83-pentru-examinarea 

http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%9Etelenovela%E2%80%9D-de-la-comrat-curtea-suprem%C4%83-de-justi%25C.%208%9Bie-pus-punct-%C3%AEn-cazul-demiterii-membrilor
http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%9Etelenovela%E2%80%9D-de-la-comrat-curtea-suprem%C4%83-de-justi%25C.%208%9Bie-pus-punct-%C3%AEn-cazul-demiterii-membrilor
http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%9Etelenovela%E2%80%9D-de-la-comrat-curtea-suprem%C4%83-de-justi%25C.%208%9Bie-pus-punct-%C3%AEn-cazul-demiterii-membrilor
http://media-azi.md/ro/stiri/curtea-de-apel-remis-procurorilor-pentru-reexaminare-cauza-%C3%AEn-care-figureaz%C4%83-jurnalista-nata
http://media-azi.md/ro/stiri/curtea-de-apel-remis-procurorilor-pentru-reexaminare-cauza-%C3%AEn-care-figureaz%C4%83-jurnalista-nata
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=43444
http://media-azi.md/ro/stiri/ilan-%C8%99or-nu-va-fi-tras-la-r%C4%83spundere-pentru-amenin%C8%9Barea-jurnali%C8%99tilor
http://media-azi.md/ro/stiri/ilan-%C8%99or-nu-va-fi-tras-la-r%C4%83spundere-pentru-amenin%C8%9Barea-jurnali%C8%99tilor
http://media-azi.md/ro/stiri/demers-repetat-al-avocatului-poporului-c%C4%83tre-procuratura-general%C4%83-pentru-examinarea
http://media-azi.md/ro/stiri/demers-repetat-al-avocatului-poporului-c%C4%83tre-procuratura-general%C4%83-pentru-examinarea


13INDICELE PRIVIND SITUAȚIA PRESEI (ISPM)
din Republica Moldova în anul 2018

legal, astfel subiectul pierzându-și din actuali-
tate, iar în final au de suferit cititorii. Constat 
și încălcarea Codului Audiovizualului, care pre-
vede că o persoană poate deține cel mult două 
licențe de emisie, iar în RM, deși de jure unele 
televiziuni aparțin unei persoane, de facto, be-
neficiarul este o altă persoană. Astfel, deși legea 
nu este încălcată în mod direct, „spiritul legii” 
este încălcat, ceea ce duce la o concentrare a 
mass-media în mâinile unui grup restrâns de 
persoane, care, în cazul RM, sunt și politicieni.

 X Aplicarea legii în raport cu mass-media este 
ineficientă, ca, de altfel, și în raport cu alte do-
menii. Bunăoară, la mai bine de un an de când 
un grup de persoane necunoscute a distrus emi-
țătorul de televiziune al postului regional Elita 
TV din Rezina, nicio persoana nu a fost sanc-
ționată. Administrația televiziunii a apelat la 
ajutorul poliției, care a inițiat o cauză penală. 
Procurorul, însă, insistă pe faptul că nu exis-
tă elemente ale infracțiunii penale. Dosarul se 
tărăgănează până în prezent, prejudiciul fiind 
unul impunător în situația și așa grea a postu-
rilor TV locale.

 X În aplicarea legislației, tendințele rămân ace-
leași ca și în anii precedenți. Pe anumite seg-
mente observăm aceeași aplicare selectivă a 
sancțiunilor – mă refer la instituțiile media 
audiovizuale. De exemplu, atunci când unele 
televiziuni tirajează falsuri, CCA consideră că 
este vorba despre protecția surselor (Decizia 
CCA nr. 32/199 din 3 decembrie 2018) și nu vede 
încălcări ale legislației în vigoare. Când unele 
instituții mass-media dezinformează intențio-
nat consumatorul prin informație trunchiată, 
titluri care urmăresc să șocheze sau prin omi-
siune, CCA nu vede nicio încălcare (Decizia nr. 
30/192 din 15 noiembrie 2018). În anul 2018, 
CCA a examinat două autosesizări cu privire la 
respectarea condițiilor de plasare a publicității 
în serviciile de programe audiovizuale (Decizia 
nr. 5/19 din 26 februarie 2018 și Decizia nr. 11/71 
din 24 aprilie 2018). Deși ambele autosesizări 
tratează același subiect, ele au fost examinate 

separat și la o distanță de două luni. Dacă în ca-
zul primului raport de monitorizare CCA a apli-
cat sancțiuni pentru cea mai mică abatere de la 
lege, în cazul celui de al doilea raport, CCA a fost 
mult mai indulgent și nu a aplicat nicio sancți-
une. La data de 5 aprilie 2018, prin Decizia nr. 
9/54, CCA, a acordat licență de emisie postului 
Radio Orhei FM, în condițiile în care pe piața 
media din RM deja există un post de radio cu 
o asemenea denumire. În această situație, CCA 
nu a ținut cont de prevederile legislației privind 
proprietatea intelectuală și normele concuren-
țiale, creând premise pentru concurență ne-
loială și confuzie în rândul consumatorilor de 
informație. În scrutinul electoral din 2018 mai 
multe posturi de televiziune au declarat că nu 
vor reflecta campania electorală, însă, dincolo 
de angajamentele asumate, aceste posturi TV 
au reflectat campania electorală, iar autoritatea 
de reglementare nu doar că a evitat să le supu-
nă monitorizării, dar a și întârziat să examineze 
sesizările care fuseseră depuse la acest subiect. 
Ulterior, posturile au fost sancționate doar cu o 
avertizare publică.

 X În Gagauz-Yeri, practic, este imposibil să obții 
informații detaliate despre licitații organiza-
te de autorități sau despre cheltuirea banilor 
publici. Au fost și cazuri în care nu toată presa 
acreditată a fost admisă la evenimente de in-
teres public. De exemplu, nu toți jurnaliștii au 
putut participa la întâlnirile pe care le-a avut 
președintele Turciei, aflat în vizită oficială în 
autonomie. 

 X În regiunea transnistreană nu au fost atestate 
cazuri grave de încălcare a așa-zisei legislații 
ce vizează mass-media. Autoritățile autopro-
clamate, dacă doresc să facă presiuni asupra 
presei independente, adoptă „norme legale ne-
cesare”. Drept exemplu poate servi adoptarea 
legislației care prevede reguli speciale de utili-
zare a cuvântului „sindicat”, iar aplicarea ei a 
condus la dispariția ziarului „Veștile sindicale” 
(”Профсоюзные вести”). 

Afirmația a treia, cu referire la modul de implementare a legislației naționale de reglementare 
a activității mass-media, a întrunit 23 de puncte, cu unul mai puțin decât în anul precedent, și co-
respunde unei situații grave.

Astfel, potrivit estimărilor experților-evaluatori, cadrul juridic de reglementare a activității presei în 
2018 a întrunit un indice de 27,66 de puncte, cu 0,33 mai mare decât cel din anul precedent, și corespun-
de unei situații marcate de probleme grave, la distanță de 0.66 puncte de „situația gravă” (1-27 puncte).

http://cca.md/files/D.%2032-199%20din%2003.12.2018%20-%20Cu%20privire%20la%20examinarea%20rezultatelor%20monitoriz%C4%83rii%20postului%20de%20televiziune%20%E2%80%9EPublika%20TV%E2%80%9D%20%28Inna%20Supac%29.pdf
http://cca.md/files/D.%2032-199%20din%2003.12.2018%20-%20Cu%20privire%20la%20examinarea%20rezultatelor%20monitoriz%C4%83rii%20postului%20de%20televiziune%20%E2%80%9EPublika%20TV%E2%80%9D%20%28Inna%20Supac%29.pdf
http://cca.md/files/D.%2030-192%20din%2015.11.2018%20-%20Cu%20privire%20la%20examinarea%20AO%20AMNESTY%20%20INTERNATIONAL%20MOLDOVA.pdf
http://cca.md/files/D.%2030-192%20din%2015.11.2018%20-%20Cu%20privire%20la%20examinarea%20AO%20AMNESTY%20%20INTERNATIONAL%20MOLDOVA.pdf
http://cca.md/files/D.%205-19%20din%2026.02.2018%20-%20Cu%20privire%20la%20examinarea%20autosesizarii%20membrului%20Consiliului%20Coordonator%20al%20Audiovizualului%2C%20Veronica%20Cojocaru%20%28r%29.pdf
http://cca.md/files/D.%205-19%20din%2026.02.2018%20-%20Cu%20privire%20la%20examinarea%20autosesizarii%20membrului%20Consiliului%20Coordonator%20al%20Audiovizualului%2C%20Veronica%20Cojocaru%20%28r%29.pdf
http://cca.md/files/D.%205-19%20din%2026.02.2018%20-%20Cu%20privire%20la%20examinarea%20autosesizarii%20membrului%20Consiliului%20Coordonator%20al%20Audiovizualului%2C%20Veronica%20Cojocaru%20%28r%29.pdf
http://cca.md/files/D.%205-19%20din%2026.02.2018%20-%20Cu%20privire%20la%20examinarea%20autosesizarii%20membrului%20Consiliului%20Coordonator%20al%20Audiovizualului%2C%20Veronica%20Cojocaru%20%28r%29.pdf
http://cca.md/files/D.%209-54%20din%2005.04.2018%20-%20Cu%20privire%20la%20bilantul%20concursului%20pentru%20utilizarea%20frecventelor%20radio%20disponibile%20%28r%29.pdf
http://cca.md/files/D.%209-54%20din%2005.04.2018%20-%20Cu%20privire%20la%20bilantul%20concursului%20pentru%20utilizarea%20frecventelor%20radio%20disponibile%20%28r%29.pdf
http://media-azi.md/ro/stiri/cca-nu-examinat-mai-multe-sesiz%C4%83ri-care-solicitau-monitorizarea-prime-tv-canal-2-%C8%99i-publika-tv
http://media-azi.md/ro/stiri/cca-nu-examinat-mai-multe-sesiz%C4%83ri-care-solicitau-monitorizarea-prime-tv-canal-2-%C8%99i-publika-tv
http://media-azi.md/ro/stiri/cca-nu-examinat-mai-multe-sesiz%C4%83ri-care-solicitau-monitorizarea-prime-tv-canal-2-%C8%99i-publika-tv
http://media-azi.md/ro/stiri/cca-nu-examinat-mai-multe-sesiz%C4%83ri-care-solicitau-monitorizarea-prime-tv-canal-2-%C8%99i-publika-tv
http://cca.md/files/D.%2015-96%20din%2022.05.2018%20-%20Cu%20privire%20la%20examinarea%20rezultatelor%20monitorizarii%20unor%20radiodifuzori%2C%20urmare%20a%20sesizarilor%20parvenite%20la%20CCA_0.pdf
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Capitolul II. Contextul politic

2.1. Cronologie

 X La sfârșitul lunii ianuarie, postul de televiziune 
10TV a fost atacat dur de către Victor Stepaniuc, 
fost viceprim-ministru al RM. Într-o postare pe 
pagina sa de Facebook, acesta susține că postul 
de televiziune „zilnic, de la oră la oră, acționea-
ză pentru lichidarea statului nostru – RM: face 
propagandă unionistă, antistatală, antimol-
dovenească, acționează cu mesaje și acțiuni 
concrete împotriva statalității, suveranității și 
independenței RM”. Victor Stepaniuc adresea-
ză guvernanților o întrebare: „Când adoptați o 
lege împotriva propagandei unioniste, dlor de-
putați și guvernanți?!”. Invitat la emisiune ca 
să-și expună, în direct, opinia despre postul TV, 
V. Stepaniuc nu a acceptat invitația și a declarat 
că 10TV trebuie lichidat.57 

 X La mijlocul lunii februarie, CP a examinat plân-
gerea primarului interimar al mun. Chișinău, 
Silvia Radu, față de jurnaliștii TV8, care au re-
alizat reportajul „Gospodari doar declarativi. 
Gheață și mormane de zăpadă în fața porții lui 
Filip, Dodon și Radu”. Membrii CP au constatat 
că nu a existat rea-voință din partea jurnaliști-
lor de la TV8 în acest caz și normele deontologi-
ce nu au fost încălcate.58 

 X În februarie, locuitori din Hâncești s-au opus 
ferm închiderii Jurnal TV, propusă de un pri-
mar PDM la o întâlnire cu activul raionului, la 

57 http://www.timpul.md/articol/un-fost-viceprim-ministru-vrea-sa-lichide-
ze-un-post-de-televiziune-independent-126925.html

58 http://media-azi.md/ro/stiri/ce-decis-consiliul-de-presă-cu-privire-la-plângerea-pri-
măriței-interimare-silvia-radu

care au participat președintele Parlamentului 
A. Candu, premierul P. Filip și ministrul Econo-
miei Ch. Gaburici.59 

 X Un ex-deputat al APG și unul dintre liderii filia-
lei PDM și ai mișcării „Noua Găgăuzie”, partici-
pând la o emisiune a unui post de radio privat 
din regiune, a învinuit IPRA de părtinire poli-
tică. Administrația IPRA, la rândul său, a negat 
faptul că în emisiunile sale ar lipsi reprezentan-
ții tuturor formațiunilor politice din regiune.60 

 X În luna martie, ONG-urile de media își expri-
mau îngrijorarea în legătură cu tentativa PPEM 
de a face presiuni asupra unor instituții de pre-
să și de a le oferi „lecții de jurnalism”. PPEM 
publicase pe pagina sa oficială de Facebook o 
scrisoare deschisă prin care făcea un apel către 
jurnaliștii de la TV8, Jurnal TV și Unimedia.info 
să echilibreze formulările ce-l vizează pe Iurie 
Leancă (viceprim-ministru), pentru o informa-
re corectă a publicului”. Membrii partidului 
erau deranjați de faptul că în background-ul 
știrilor pe care le prezintă, „aproape de fieca-
re dată, Iurie Leancă este etichetat, într-o notă 
negativă, cu decizia (colectivă!) pe care a luat-o 
în perioada în care era prim-ministru vizavi de 
acordarea garanțiilor de stat pentru cele trei 
bănci devalizate.”61  

 X La mijloc de martie televiziunea BTV din Bălți 
a acționat în instanță Î.S. „Moldtelecom” din 
motiv că aceasta, timp de trei ani, refuza inclu-

59 http://jurnal.md/ro/social/2018/2/19/locuitori-din-hancesti-s-au-opus-ferm-inchide-
rii-jurnal-tv-initiativa-propusa-de-un-primar-pd-la-o-intalnire-cu-participarea-lui-can-
du-filip-si-gaburici-doar-de-acolo-aflam-adevarul/

60  http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=38850 
61  http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media- calific%C4%83-apelul-ppem-la-adre-

sa-jurnali%C5%9Ftilor-drept-imixtiune-%C3%AEn-activitatea

Indicatorul conține 1 afirmație: Situația politică este a) favorabilă activității mass-media, b) favo-
rabilă în cea mai mare parte, c) favorabilă în mare parte, d) favorabilă în măsură mică, e) defavorabilă. 
Răspunsurile la afirmație iau în calcul următoarele aspecte: situația politică, stabilă ori instabilă, nu a 
afectat exercitarea misiunii firești a mass-media; nu au existat presiuni asupra jurnaliștilor și a insti-
tuțiilor mediatice, venite din partea unor oameni politici sau a unor partide, făcute cu scopul exclusiv 
de a proteja interesele politice sau de altă natură ale unor partide sau ale unor oameni politici; partide 
sau oamenii politici nu au folosit instituțiile statului pentru a exercita presiuni; nu au existat presiuni 
asupra jurnaliștilor și a instituțiilor mediatice, venite din partea unor instituții ale statului, manifestate 
prin anchete ale poliției, intervenții brutale, având drept scop intimidarea presei, arestarea sau reți-
nerea în vederea cercetării, confiscarea sau copierea datelor din computere, confiscarea sau copierea 
unor documente, interceptarea comunicațiilor etc.; situația politică nu a generat partizanat politic sau 
războaie informaționale în care să fie antrenată mass-media.  

http://tv8.md/2018/01/24/video-gospodari-doar-declarativ-gheata-si-mormane-de-zapada-in-fata-portii-lui-filip-dodon-si-radu/
http://tv8.md/2018/01/24/video-gospodari-doar-declarativ-gheata-si-mormane-de-zapada-in-fata-portii-lui-filip-dodon-si-radu/
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derea canalului în rețeaua sa de IP-televiziune. 
Administrația BTV considera că „Moldtelecom” 
nu avea motive de refuz și că televiziunea era 
supusă hărțuielilor, nefiind sub controlul par-
tidului de guvernământ. De menționat că în 
toamna anului 2017 CCA nu a prelungit de drept 
licența de emisie a BTV, în legătură cu tranziția 
planificată la televiziunea digitală terestră. Ul-
terior, însă, autoritățile au prelungit termenul 
tranziției până în 2020.62 

 X La începutul lunii aprilie site-ul oficial al orga-
nizației obștești „Новая Гагаузия” a anunțat 
despre noua conducere a CO al IPRA. Direc-
torul interimar al IPRA declara că deputații 
APG au fost constrânși să voteze pentru re-
prezentanții „Новая Гагаузия” în CO.63 

 X În aprilie angajații IPRA au declarat o grevă îm-
potriva încercării de a captura televiziunea. La 
mitingul desfășurat în fața IPRA, administrația 
a solicitat sprijinul tuturor celor neindiferenți 
pentru a protesta față de „atacului raider” asu-
pra radiodifuzorului public regional din partea 
organizației „Новая Гагаузия”, în spatele că-
reia stă PDM.64 

 X Pe 10 aprilie, un polițist a făcut o vizită la re-
dacția 10 TV, pe motiv că postul ar fi vizat în-
tr-o plângere din luna februarie depusă la po-
liție, în care s-ar face referire la emisiunea de 
autor „VERBE” și la jurnalistul Valentin Buda, 
editorialist 10 TV. Redacția menționa că nu a 
primit nicio citație din partea poliției în care 
să fie informată că este vizată în vreo plângere. 
Totodată, 10 TV își exprima îngrijorarea față de 
aceste vizite ale poliției în redacție și reamintea 
că articolul 4 al Legii cu privire la libertatea de 
exprimare, dar și articolul 8 al Codului Audio-
vizualului, asigură independența și libertatea 
editorială a jurnaliștilor în RM.65 

 X La începutul lunii mai, ONG-urile de media, 
într-o declarație, s-au arătat contrariate de de-
clarațiile președintelui Parlamentului, Andrian 
Candu, făcute la un briefing prilejuit de Ziua 
Mondială a Libertății Presei. La întrebarea de 
ce nu a ieșit să dialogheze cu participanții la 
Marșul Solidarității, Andrian Candu a venit cu 
un răspuns dur: „Nu fac altceva (participanții la 
Marș – n.n.) decât scriu proiecte, obțin finanța-
re din exterior și trebuie să consume acei bani. 
Și s-au obișnuit ca în această zi a anului să or-
ganizeze proteste. Dar pe lângă a organiza un 
protest, mai bine ai veni si ai pune umărul și 
ai face ceva”. În opinia semnatarilor declarației, 
încercările de a diminua rolul presei libere și al 

62 https://point.md/ru/novosti/obschestvo/beltskoe-televidenie-podalo-v-sud-na-mold-
telekom-iz-za-otkaza-prinimat-kanal-v-setku-veshchaniia 

63 http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=39723
64 http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=39786 
65 http://topmedia.md/jurnalistii-unionisti-sunt-intimidati-redactia-10-tv-a-fost-vizita-

ta-de-politie---102060.html 

organizațiilor neguvernamentale într-o societa-
te care face abia primii pași pe calea democrați-
ei nu se încadrează în discursul proeuropean al 
actualei guvernări.66 

 X ONG-urile de media, în luna mai, cereau minis-
trului de Interne să scoată sechestrul ilegal de 
pe tirajul ziarului “Cuvântul”, calificând inci-
dentul drept un abuz grav din partea poliției și 
o încercare de intimidare a jurnaliștilor de la 
săptămânalul independent, care publicase în 
ultima perioadă mai multe investigații despre 
averile și interesele personale ale conducerii 
raionului și, în special, ale președintei raionu-
lui Rezina, Eleonora Graur, vicepreședintă a 
PDM.67

 X La sfârșitul lunii mai, CO al IPRA l-a demis pe 
directorul executiv interimar al instituției, Vla-
dimir Cîlcic, incriminându-i mai multe derogări 
de la legislație, pe care le-ar fi comis în activi-
tatea sa în anul 2016. La rândul său, Vl.Cîlcic a 
amintit că în 2016 IPRA a avut câțiva conducă-
tori și că intenționează să atace în instanță deci-
zia CO, pe care o considera ilegală.68 

 X În luna mai, ONG-urile de media și-au expri-
mat îngrijorarea în legătură cu îngrădirea 
accesului unor jurnaliști de la portalurile Ga-
gauzMedia.md și Nokta.md din Comrat pe 
teritoriul unei fabrici a companiei japoneze 
Fujikura, unde s-au aflat în vizită de lucru mi-
nistrul Economiei, Chiril Gaburici, ambasado-
rul Japoniei în Moldova, Masanobu Yoshii, dar 
și conducători ai autonomiei găgăuze. Deși în 
ajun serviciul de presă al bașcanei Irina Vlah 
a invitat presa la acest eveniment, printr-un 
anunț public, la fața locului jurnaliștilor de la 
cele două portaluri nu li s-a permis să intre, 
pe motiv că nu ar fi fost incluși în listă. Repre-
zentantul serviciului de presă al bașcanei ar fi 
motivat îngrădirea accesului la informație, po-
trivit GagauzMedia.md, prin faptul că la eveni-
ment au avut acces doar serviciile oficiale de 
presă. Din imaginile video apărute ulterior în 
spațiul online se vedea, însă, că instituții me-
dia precum Publika TV sau Gagauzinfo.md au 
avut acces la eveniment.69 

 X La sfârșitul lunii iunie, ONG-urile de media își 
exprimau îngrijorarea față de acțiunile CNPDCP, 
care solicita ZdG să „... specifice modalitatea de 
verificare a veridicității informației...” utilizate 
în materialul „Partidul Șor, lider la capitolul ve-
nituri și cheltuieli. Cine sunt principalii donatori 
care finanțează campania electorală”. ZdG făcea 

66 http://media-azi.md/ro/stiri/declara%C8%9Bie-ong-urilor-de-media-privind-afir-
ma%C8%9Biile-pre%C8%99edintelui-parlamentului-despre-ac%C8%9Biunea

67 http://api.md/news/view/ro-ong-urile-de-media-cer-ministrului-de-interne-sa-scoa-
ta-sechestrul-ilegal-de-pe-tirajul-ziarului-cuvantul-1808 

68 http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=40692
69 http://media-azi.md/ro/stiri/condamn%C4%83m-admiterea-selectiv%C4%83-jur-

nali%C8%99tilor-la-evenimentele-de-interes-public
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trimitere la rapoartele financiare prezentate de 
această formațiune politică CEC-ului, precum și 
la alte surse, pe care nu le-a menționat. CNPD-
CP își întemeia solicitarea pe art. 20 alin. (1) lit. 
a) al Legii privind protecția datelor cu caracter 
personal, care prevede că Centrul are sarcina 
de a monitoriza respectarea legislației cu privi-
re la protecția informației și de a controla apli-
carea acesteia, în special dreptul la informare, 
de acces la date, de intervenție asupra datelor 
și de opoziție. ONG-urile de media reaminteau 
CNPDCP că, în conformitate cu art. 14 din Codul 
audiovizualului, „caracterul confidențial al sur-
selor de informare (...) este garantat prin lege, 
iar orice jurnalist (...) este liber să nu dezvăluie 
date de natură să identifice sursa informațiilor 
obținute în legătură directă cu activitatea sa 
profesională”. Mai mult, Legea cu privire la li-
bertatea de exprimare prevedea, în articolul 13, 
că organul de urmărire penală sau instanța de 
judecată pot obliga persoana să divulge sursa 
de informație doar în cadrul unui proces penal, 
în cazurile unor infracțiuni deosebit de grave 
sau excepționale, ca soluție de ultim resort.70 

 X La sfârșitul lunii iulie, câteva organizații din 
domeniul protecției drepturilor omului s-au 
arătat solidare cu organizațiile de media care 
au condamnat afirmațiile cu caracter amenin-
țător la adresa jurnaliștilor făcute de Ilan Șor, 
primarul orașului Orhei și liderul partidului 
politic care îi poartă numele – Șor, făcute în ca-
drul unei postări video și publicate pe rețele de 
socializare. Organizațiile semnatare solicitau 
organelor de drept, autorităților publice, dar și 
celor electorale, să întreprindă toate măsurile 
necesare în vederea prevenirii și stopării dis-
cursului de ură, care, în perspectiva campanii-
lor electorale, poate deveni extrem de periculos 
pentru societate.71 

 X La începutul lunii august, conducerea postului 
public de televiziune, Moldova 1, a lansat un 
apel public, după ce membrii și simpatizanții 
PAS, PPDA și PLDM au organizat un flashmob 
la sediul televiziunii. „Constatăm cu regret că 
încercările de denigrare a imaginii Moldova 1, 
orchestrate de partidele PAS și PPDA, continuă 
printr-un șir de declarații profund politizate și 
hazardate, lipsite de obiectivitate și suport fac-
tologic”, se spunea în apelul postului public de 
televiziune.72 TV Moldova 1 a fost învinuită în 
repetate rânduri de părtinire politică și de că-
tre reprezentanți ai societății civile, în urma 

70 http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-%C3%AE%C8%99i-ex-
prim%C4%83-%C3%AEngrijorarea-fa%C8%9B%C4%83-de-presiunile-exercitate-asu-
pra-jurnali%C8%99tilor

71 http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-din-domeniul-drepturilor-omului-soli-
cit%C4%83-sanc%C8%9Bionarea-lui-ilan-%C8%99or-pentru 

72 http://trm.md/ro/social/moldova-1-solicita-societatii-civile-sii-misiunilor-diplomati-
ce-sa-ia-atitudine-fata-de-incercarile-de-a-exercita-presiune-asupra-postului-pu-
blic-de-televiziune/

rezultatelor monitorizării principalei ediții 
informative.

 X Pe 7 august, ONG-urile de media calificau drept 
inadmisibile atacurile reprezentanților parti-
dului Șor asupra jurnaliștilor de la Radio Orhei, 
pe care i-au împiedicat să reflecte o manifesta-
ție publică. De precizat că încălcarea dreptului 
legitim al jurnalistului de a reflecta evenimente 
de interes public se pedepsește în conformitate 
cu articolul 180 prim din Codul penal al RM.73 

 X În luna septembrie, șeful Procuraturii Antico-
rupție (PA) a ordonat subalternilor să comunice 
cu jurnaliștii doar prin intermediul Serviciului 
de presă al PA. Ordinul procurorului-șef a în-
greunat munca jurnaliștilor.74 

 X La mijlocul lunii septembrie, un reporter TV8 nu 
a fost lăsat să intre în sala de presă a PDM, unde 
avea loc un briefing susținut de liderul PDM Vlad 
Plahotniuc, care a anunțat ultimele decizii luate 
de membrii formațiunii de la guvernare. Între-
bați despre motivele interdicției, reprezentanții 
PDM au invocat politica editorială a postului de 
televiziune, neagreată de partid.75 

 X Pe 18 septembrie, reporterul TV8 nu a avut, din 
nou, acces la briefingul organizat de PDM. Pre-
mierul Pavel Filip, fiind la tribuna partidului și 
întrebat de ce jurnalistului TV8 nu i s-a permis 
să intre, a răspuns că postul de televiziune nu 
este obiectiv.76 

 X Pe 2 octombrie, la briefingul PDM, a fost îngră-
dit accesul jurnaliștilor de la Jurnal TV, după ce, 
în ultimele săptămâni, nu au avut acces nici re-
porterii de la TV8. Astfel, au fost încălcate atât 
drepturile jurnaliștilor, cât și drepturile cetățe-
nilor (art. 20 din Legea presei și art. 6 alin. 1 din 
Legea cu privire la libertatea de exprimare).77 

 X La mijlocul lunii octombrie echipei Jurnal TV 
i s-a interzis accesul în sediul Primăriei Orhei. 
Jurnaliștii au încercat să discute cu primarul 
Ilan Șor, dar nu au fost lăsați să intre, deși insti-
tuția este una publică.78 

 X Pe 21 octombrie, la mitingul PDM organizat în 
capitală, mai mulți jurnaliști au fost împiedicați 
să reflecte evenimentul, pe motiv de „măsuri 
necesare de securitate”.79 

73 http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-calific%C4%83-drept-inadmisibi-
le-atacurile-partidului-%E2%80%9E%C8%99or%E2%80%9D-la-adresa 

74  http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%9Ev%C4%83-sun-pa-pa%E2%80%9D-
%C8%99eful-procuraturii-anticorup%C8%9Bie-ordonat-subalternilor-s%C4%83-co-
munice-cu 

75 http://agora.md/stiri/49643/un-jurnalist-nu-a-fost-lasat-sa-intre-la-briefingul-partidu-
lui-democrat--motivul-invocat-de-formatiune

76 http://tv8.md/2018/09/18/video-tv8-interzis-din-nou-la-pdm-cum-a-comentat-pavel-
filip/ 

77 http://media-azi.md/ro/stiri/apel-c%C4%83tre-partidul-de-guver-
n%C4%83m%C3%A2nt-%C8%99i-ambasade-privind-%C3%AEngr%C4%83direa-acce-
sului-jurnali%C8%99tilor

78 http://www.jurnal.md/ro/news/c08a3f39431e19fb/video-echipa-jurnal-tv-interzi-
sa-si-la-primaria-orhei.html 

79 http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-condamn%C4%83-abuzurile-
fa%C8%9B%C4%83-de-jurnali%C8%99ti-la-mitingul-pdm
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http://www.jurnal.md/ro/news/c08a3f39431e19fb/video-echipa-jurnal-tv-interzisa-si-la-primaria-orhei.html
http://www.jurnal.md/ro/news/c08a3f39431e19fb/video-echipa-jurnal-tv-interzisa-si-la-primaria-orhei.html
http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-condamn%C4%83-abuzurile-fa%C8%9B%C4%83-de-jurnali%C8%99ti-la-mitingul-pdm
http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-condamn%C4%83-abuzurile-fa%C8%9B%C4%83-de-jurnali%C8%99ti-la-mitingul-pdm
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 X În luna noiembrie, jurnaliștii de la ZdG nu au 
fost lăsați să filmeze în parcul de distracții „Or-
heiLand” de la Orhei. Evenimentele care se 
desfășurau în acel perimetru aveau legătură 
cu Hramul orașului și erau organizate de către 
Primărie. Potrivit angajaților parcului, motivul 
interdicției ar fi faptul că reporterii nu aveau 
acreditare.80 

 X La mijlocul lunii noiembrie, Parlamentul Eu-
ropean, după ce a evaluat nivelul de punere în 
aplicare a Acordului de Asociere cu RM, la pa-
tru ani de la semnarea acestuia, sublinia preo-
cupările sale cu privire la mijloacele de infor-
mare și societatea civilă: „monopolizarea pieței 
mass-media și a publicității, slăbirea organelor 
de presă independente, implementarea încă ne-
finalizată a noului cod audiovizual, încercările 
de a limita libertatea de acțiune a reprezentan-
ților societății civile și de a-i discredita”.81 

 X La sfârșitul lunii noiembrie, la o conferință de 
presă susținută de către reprezentanții Partidu-
lui Șor, nu a fost admisă echipa de filmare a Jur-
nal TV, pe motiv că nu ar fi obținut acreditare. 
Purtătoarea de cuvânt a partidului i-a comuni-
cat unei jurnaliste de la Jurnal TV, prin sms, că 
nu este admisă la eveniment „atâta timp cât nu 
sunteți o instituție media imparțială”. În timpul 
conferinței propriu-zise, vicepreședinta forma-
țiunii, Marina Tauber, a atacat o altă jurnalistă, 
care i-a adresat o întrebare incomodă, învinu-
ind-o că ar fi fost plătită „din miliardul furat” 
pentru a adresa o astfel de întrebare.82 

 X La începutul lunii decembrie, PDM acuza jurna-
liștii postului Jurnal TV de folosirea identității 
false. O sesizare, în acest sens, a fost depusă la 
CCA. De partea cealaltă, juristul instituției me-
dia califica sesizarea drept „o modalitate jos-
nică de intimidare a presei”. Nemulțumirea 
democraților avea la bază publicarea unui ma-
terial intitulat „Angajați de la poștă, emisari ai 
PD”. Subiectul viza poștașii din Florești, care 
ar fi primit indicații să colecteze semnături și 
să-i convingă pe oameni să voteze pentru PDM. 
Reporterul Jurnal TV a obținut confirmarea, 
sunând la poștă și prezentându-se ca reprezen-
tant al PDM.83 

 X În luna decembrie, deputatul socialist Oleg Sa-
vva a lansat atacuri verbale în adresa unei jur-
naliste de la portalul Anticoruptie.md și a ame-
nințat-o cu judecata, ca reacție la un material 
despre veniturile deputatului. Potrivit Legii cu 

80 https://agora.md/stiri/51522/video--jurnalistii-de-la-ziarul-de-garda-nu-au-fost-lasati-
sa-si-faca-meseria-la-orhei--le-a-fost-interzisa-intrarea-pe-teritoriul-orheiland 

81 http://media-azi.md/ro/stiri/parlamentul-european-preocupat-de-monopoliza-
rea-pie%C8%9Bei-mass-media-%C8%99i-de-alte-%E2%80%9Eregrese-ale

82 http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-condamn%C4%83-restric%C8%9Bion%C4%-
83rile-%C8%99i-atacurile-la-adresa-jurnali%C8%99tilor-din-partea 

83 https://agora.md/stiri/52266/doc--pdm-acuza-jurnalistii-jurnal-tv-de-folosirea-identi-
tatii-false--reactie-modalitate-de-intimidare-a-presei 

privire la libertatea de exprimare, art. 9, al.4, 
persoanele care exercită funcții publice pot fi 
supuse criticii, iar acțiunile lor – verificării din 
partea mass-media, „în ceea ce privește modul 
în care și-au exercitat sau își exercită atribuți-
ile, în măsura în care acest lucru este necesar 
pentru a asigura transparența și exercitarea 
responsabilă a atribuțiilor lor.” Totodată, legis-
lația media prevede că jurnalistul are dreptul 
de a difuza informații de interes public.84 

 X Pe 20 decembrie, un reporter TV8 nu a fost ad-
mis la conferința de presă organizată de Parti-
dul politic Șor. Mai mult, el a fost forțat de către 
agenții de pază să părăsească sediul, pe motiv 
că sala unde avea loc conferința este proprieta-
te privată. Ofițerul de presă al partidului a invo-
cat drept motiv al interdicției politica editorială 
a postului.85 

2.1.1. Opinia și evaluarea experților

 X Situația politică a generat impedimente pentru 
activitatea mass-media și nu a permis dezvolta-
rea acesteia și a pieței mediatice. 

 X Situația politică în anul 2018 a afectat activita-
tea mass-media prin presiuni asupra jurnaliș-
tilor, exercitate, mai ales, de către politicieni. 
Acestea s-au manifestat prin: limitarea accesu-
lui la unele evenimente; atacuri verbale asupra 
jurnaliștilor; luarea în derâdere a instituțiilor 
media pe care le reprezintă aceștia; atitudine 
ostilă; refuz de a răspunde la întrebările jurna-
liștilor. Atare practici au fost promovate atât de 
partidele de la guvernare sau parlamentare, cât 
și de cele extraparlamentare. În același timp, 
unele mass-media au fost antrenate plenar în 
partizanatul politic care s-a transformat, prac-
tic, într-un război informațional.     

 X Observările personale mă fac să afirm că țara 
merge spre un stat autoritar. Reprezentanții 
partidului de guvernare practică dezinforma-
rea și aplică metode de intimidare, iar în raport 
cu mass-media recurg la calomniere. 

 X Conjunctura politică a favorizat menținerea în 
presă a două mari „lumi paralele”. Prima e con-
stituită din presa afiliată politic și care reflectă 
realitatea exclusiv prin prisma guvernării sau 
a patronului politic, într-o lumină mai mult de-
cât pozitivă. De cealaltă parte, avem presa in-
dependentă, care încearcă să reflecte realitatea 
într-un mod cât mai echidistant posibil. Însă 

84 http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-condamn%C4%83-atacurile-verba-
le-ale-deputatului-savva-%C3%AEn-adresa-unei-jurnaliste 

85 http://media-azi.md/ro/stiri/condamn%C4%83m-restric%C8%9Bionarea-accesu-
lui-la-informa%C8%9Bie-jurnali%C8%99tilor-de-la-tv8-de-c%C4%83tre

http://www.jurnaltv.md/news/d15c34ed1f4dca34/jurnal-tv-interzis-la-partidul-sor.html?fbclid=IwAR1VGuUCjHxVQxmtxs5ONw3JANQCEo4kruxY1bQSCJohhRcprtZYmoZTxCY
http://www.jurnaltv.md/news/d15c34ed1f4dca34/jurnal-tv-interzis-la-partidul-sor.html?fbclid=IwAR1VGuUCjHxVQxmtxs5ONw3JANQCEo4kruxY1bQSCJohhRcprtZYmoZTxCY
http://media-azi.md/sites/default/files/46855653_265049074157657_6403289234626576384_n.jpg
http://tv8.md/2018/11/27/video-mariana-tauber-a-acuzat-o-jurnalista-ca-ar-fi-fost-platita-din-miliardul-furat-ca-sa-adreseze-anumite-intrebari/
http://www.jurnaltv.md/news/f9cbccb89ddfbbd0/angajati-de-la-posta-emisari-ai-pd.html
http://www.jurnaltv.md/news/f9cbccb89ddfbbd0/angajati-de-la-posta-emisari-ai-pd.html
http://www.anticoruptie.md/
https://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/candidatul-socialistilor-pentru-falesti-venituri-modeste-donatii-generoase-si-proiecte-de-lege-centrate-pe-interese-personale?fbclid=IwAR1w-F16MQy8XVlh7fQiSIYbz0E7SgUh3UPV2HfqRRLFO5WZlKwOfc-1ngE
https://agora.md/stiri/51522/video--jurnalistii-de-la-ziarul-de-garda-nu-au-fost-lasati-sa-si-faca-meseria-la-orhei--le-a-fost-interzisa-intrarea-pe-teritoriul-orheiland
https://agora.md/stiri/51522/video--jurnalistii-de-la-ziarul-de-garda-nu-au-fost-lasati-sa-si-faca-meseria-la-orhei--le-a-fost-interzisa-intrarea-pe-teritoriul-orheiland
http://media-azi.md/ro/stiri/parlamentul-european-preocupat-de-monopolizarea-pie%C8%9Bei-mass-media-%C8%99i-de-alte-%E2%80%9Eregrese-ale
http://media-azi.md/ro/stiri/parlamentul-european-preocupat-de-monopolizarea-pie%C8%9Bei-mass-media-%C8%99i-de-alte-%E2%80%9Eregrese-ale
http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-condamn%C4%83-restric%C8%9Bion%C4%83rile-%C8%99i-atacurile-la-adresa-jurnali%C8%99tilor-din-partea
http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-condamn%C4%83-restric%C8%9Bion%C4%83rile-%C8%99i-atacurile-la-adresa-jurnali%C8%99tilor-din-partea
https://agora.md/stiri/52266/doc--pdm-acuza-jurnalistii-jurnal-tv-de-folosirea-identitatii-false--reactie-modalitate-de-intimidare-a-presei
https://agora.md/stiri/52266/doc--pdm-acuza-jurnalistii-jurnal-tv-de-folosirea-identitatii-false--reactie-modalitate-de-intimidare-a-presei
http://tv8.md/2018/12/20/reporterului-tv8-i-s-a-interzis-accesul-la-o-conferinta-de-presa-a-partidului-sor/
http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-condamn%C4%83-atacurile-verbale-ale-deputatului-savva-%C3%AEn-adresa-unei-jurnaliste
http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-condamn%C4%83-atacurile-verbale-ale-deputatului-savva-%C3%AEn-adresa-unei-jurnaliste
http://media-azi.md/ro/stiri/condamn%C4%83m-restric%C8%9Bionarea-accesului-la-informa%C8%9Bie-jurnali%C8%99tilor-de-la-tv8-de-c%C4%83tre
http://media-azi.md/ro/stiri/condamn%C4%83m-restric%C8%9Bionarea-accesului-la-informa%C8%9Bie-jurnali%C8%99tilor-de-la-tv8-de-c%C4%83tre
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coraportul dintre cele două lumi e clar în favoa-
rea presei afiliate.

 X Contextul politic în 2018 nu a stimulat activita-
tea mass-media. Semnalele publice transmise 
de politicieni au fost descurajatoare, presiuni-
le și atacurile asupra instituțiilor de presă in-
comode guvernării s-au întețit, au fost impuse 
mai multe restricții privind accesul la informa-
țiile de interes public, unor canale media le-a 
fost interzis accesul la evenimente organizate 
de partide. Retorica decidenților politici în ce 
privește libertatea presei nu a corespuns cu 
faptele acestora.

 X În pofida presiunilor politice, directe sau indi-
recte, mass-media din RM e liberă să reflecte 
subiectele de interes public, are, în mare parte, 
acces la informație, iar jurnaliștii nu sunt per-
secutați direct. 

 X Cele mai importante posturi TV sunt deținute 
de politicieni, direct sau prin interpuși. Prin 
urmare, politica editorială a acestor posturi re-
flectă agenda patronilor. Pe de altă parte, tele-
viziunile care nu sunt la cheremul politicienilor 
și au o politică editorială echilibrată depind în 
bună parte de granturile oferite de organizații-
le internaționale. 

 X În opinia mea, nu există susținerea politi-
cului pentru dezvoltarea corespunzătoare a 
mass-media în RM.

 X În ultimii doi ani asistăm la o „închidere” a insti-
tuțiilor de stat față de solicitările de informație 
ale jurnaliștilor sau, cel puțin, față de jurnaliștii 
redacției din care fac parte. Politicienii care de-
țin cele mai importante funcții în stat evită să 
răspundă la întrebările noastre chiar dacă aces-
te întrebări le sunt adresate direct (față în față). 
Recent, un deputat a închis ușa în față unei 
colege, prinzând-i corpul în ușă. Majoritatea 
instituțiilor de stat procedează la fel cu solici-
tările noastre de informație, ceea ce mă face să 
cred că există indicații de la vârf în acest sens. 
Jurnaliștii au fost de mai multe ori împiedicați 
să-și facă liber meseria la diverse evenimente 
publice din Chișinău sau de la Orhei, bunăoară. 
Avem și cazurile unor instituții de presă (Jurnal 
TV, TV8) cărora le este interzis accesul la eveni-
mentele unui partid aflat la guvernare.

 X Situația politică este una de „instabilitate camu-
flată”, nu este favorabilă activității mass-media, 
iar în anul 2018 situația s-a agravat. Legea pri-
vind protecția datelor cu caracter personal a 
devenit un instrument de îngrădire a accesului 
la informație, îngrădire semnalată de mai mulți 
jurnaliști și redacții naționale și locale. La Rezi-
na a fost confiscat tirajul publicației Cuvântul, 
iar redactorul leagă aceste acțiuni ale poliției 
cu investigațiile publicate despre gestionarea 

frauduloasă a banilor publici. La Orhei, jurna-
liștii au fost alungați de la eveniment de vice-
președinta partidului Șor. Răspândirea știrilor 
false ia amploare cu cât mai aproape suntem de 
alegerile parlamentare. În același timp, studii-
le de percepție realizate de Internews Moldova 
arată că 25% din public consideră că știrile fal-
se sunt cele ce critică guvernarea. Deși RM are 
prevederi legale anti-propagandă, informația 
propagandistică continuă să-și facă loc în spa-
țiul mediatic din țară. În plus, televiziunile din 
Federația Rusă continuă să extragă prea mult 
din piața publicitară a RM, factorul politic ră-
mânând în continuare un observator pasiv. 

 X Anul 2018 s-a evidențiat printr-o situație politi-
că ce a afectat și mai mult exercitarea misiunii 
firești a mass-media în RM. În iunie, când s-a 
examinat subiectul privind validarea alegerilor 
locale noi ale primarului capitalei, magistrata 
Judecătoriei Chișinău, Rodica Berdilo, a restric-
ționat accesul presei la ședința de judecată. La 
sfârșitul lunii iunie, jurnalistei ZdG, Viorica Tă-
taru, i-a fost îngrădit accesul în curtea CSJ. La 
începutul lunii octombrie, echipa postului de 
televiziune 10TV a anunțat că a plecat in corpo-
re. Motivul invocat – conducerea instituției ar 
fi interzis angajaților să publice o știre cu un 
mesaj critic din partea unui europarlamentar 
la adresa guvernării. 

 X În Gagauz-Yeri s-ar părea că există o anumită 
stabilitate politică, dar faptul nu înseamnă că 
mass-media activează în condiții mai bune. 
Este sesizată presiunea asupra presei din par-
tea instituțiilor de stat, a fiscului sau a poliției. 
S-a întâmplat când, după publicarea unor su-
biecte critice la adresa autorităților, serviciul 
fiscal „invita” la discuție managerul instituției 
media. A fost un caz în care, după difuzarea 
unei investigații jurnalistice, cineva a încercat 
să distrugă anumite proprietăți ale mass-me-
dia, cu scopul intimidării jurnaliștilor. Adre-
sarea la poliție cu solicitarea de a proteja pro-
prietățile ce aparțin mass-media nu s-a soldat 
cu rezultate. Managerul instituției media a fost 
invitat mai des la poliție ca, în final, să i se spu-
nă că, din lipsă de probe, nu au putut fi identi-
ficați făptașii. De asemenea, climatul politic a 
făcut ca mass-media găgăuză să fie divizată în 
„de-a noastră” și „nu de-a noastră”. Cea „de-a 
noastră” obține bani, diplome, funcții. Cealal-
tă, care încearcă să rămână independentă de 
autorități, nu poate obține măcar informație 
elementară despre anumite evenimente de in-
teres public. 

 X Situația politică nu poate fi favorabilă activită-
ții și dezvoltării instituțiilor mass-media și jur-
nalismului, dacă o parte semnificativă a presei 
este subordonată politic sau afiliată politic.

http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%9Ejusti%C8%9Bie-cu-u%C8%99ile-%C3%AEnchise-%C8%99i-cu-spatele-la-cet%C4%83%C8%9Beni%E2%80%9D-a%C8%99a-calific%C4%83-jurnali%C8%99tii-%C8%99edin%C8%9Ba-privind
http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%9Ejusti%C8%9Bie-cu-u%C8%99ile-%C3%AEnchise-%C8%99i-cu-spatele-la-cet%C4%83%C8%9Beni%E2%80%9D-a%C8%99a-calific%C4%83-jurnali%C8%99tii-%C8%99edin%C8%9Ba-privind
https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/video-intrarea-in-curtea-interioara-a-csj-interzisa-presei-este-institutie-de-stat-si-nu-se-permite-accesul
http://media-azi.md/ro/stiri/demisia-corpore-echipei-10tv-%C3%AEntre-cenzura-ce-ar-fi-fost-impus%C4%83-de-conducerea-postului-%C8%99i
http://media-azi.md/ro/stiri/demisia-corpore-echipei-10tv-%C3%AEntre-cenzura-ce-ar-fi-fost-impus%C4%83-de-conducerea-postului-%C8%99i
http://media-azi.md/ro/stiri/demisia-corpore-echipei-10tv-%C3%AEntre-cenzura-ce-ar-fi-fost-impus%C4%83-de-conducerea-postului-%C8%99i


19INDICELE PRIVIND SITUAȚIA PRESEI (ISPM)
din Republica Moldova în anul 2018

Capitolul III. Mediul economic
Indicatorul conține 2 afirmații.

Prima: mass-media sunt a) independente economic, b) în mare măsură, c) în măsură medie, d) în mă-
sură mică, e) nu sunt independente. Răspunsurile la prima afirmație stabilesc dacă: legislația economică 
are prevederi separate pentru businessul mediatic; legislația prevede limite speciale pentru concen-
trarea proprietății și/sau pentru audiență; situația economică favorizează independența financiară; 
mass-media publice sunt finanțate adecvat, suficient și garantat; concurența pe piața media și pe cea 
a publicității este loială și permite dezvoltarea dinamică a mass-media; mediul concurențial permite 
mass-media să-și acopere cheltuielile, în cea mai mare parte, din publicitate, din realizarea tirajelor și/
sau produselor mediatice, din colaborări, coproducții etc.; publicitatea costă și este accesată potrivit 
ratingurilor; funcționează măsurători credibili pentru tiraje/audiență; funcționează mecanisme anti 
monopol; mass-media investește în dezvoltare, inclusiv în îmbunătățirea produsului mediatic; nu exis-
tă poziții dominante vizând regimul de proprietate; nu există poziții dominante pe piața de publicitate; 
concurența loială permite tuturor mass-media să acceseze publicitate, în funcție de audiență. Nu au 
existat presiuni asupra jurnaliștilor și instituțiilor mediatice venite din partea unor companii sau a 
unor oameni de afaceri, manifestate prin oferirea sau anularea unor contracte de publicitate, condițio-
narea semnării unor contracte de nepublicarea unor informații sau de concedierea unor jurnaliști etc. 
Notă: de regulă, poziție dominantă înseamnă că mass-media unui proprietar deține mai mult de 1/3 din 
piață sau primii 3 proprietari dețin cumulat mai mult de 50% din piață.

3.1. Cronologie:

 X La mijlocul lunii ianuarie se constata o schim-
bare pe piața de publicitate comercială din RM. 
Astfel, două case de vânzări – Casa Media, con-
trolată de liderul PDM, și Exclusive Sales Hou-
se, controlată de socialiști, s-ar fi înțeles „să 
colaboreze”. Obiectul înțelegerii ar fi fost 
reducerea suplimentară a tarifelor pentru 
clienții care ar fi de acord să plaseze publi-

citatea prin intermediul respectivelor case 
de vânzări. Înțelegerea ar fi prevăzut că 80 
la sută din bugetele pentru publicitate să 
revină Casa Media, iar 20 – Exclusive Sales 
House. Reprezentanții celor două case de 
vânzări negau orice fel de înțelegeri.86 

 X Pe 19 ianuarie, APG a aprobat bugetul ziarului 
„Вести Гагаузии” pentru primul trimestru al 
anului. Deputații au precizat că legea cu privire 
la statutul publicației încă nu a fost discutată, 

86 http://newsmaker.md/rus/novosti/lidery-prodazh-kak-demokraty-i-sotsialisty-podru-
zhilis-seylz-hausami-35614 

Afirmația de la criteriul „Contextul politic”, cu referire la măsura în care acesta a favorizat 
sau, dimpotrivă, a defavorizat activitatea presei, potrivit estimărilor experților-evaluatori, a în-
trunit 20 de puncte, cu unul mai mult decât în anul precedent, și corespunde unei situații grave 
(1-27 puncte).

 X În regiunea transnistreană situația politică este 
favorabilă presei de stat și nefavorabilă presei 
independente. Cazuri răsunătoare despre pre-
siuni asupra jurnaliștilor nu au fost înregistra-

te, tocmai din motiv că cea mai mare parte a 
mass-media este de stat sau municipală și re-
flectă realitatea așa cum le place așa-ziselor 
autorități. 

http://newsmaker.md/rus/novosti/lidery
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motiv din care ziarul, de facto, se află în afara 
câmpului legal. Bugetul publicației pentru în-
tregul an urma să fie discutat doar după adop-
tarea legii cu privire la reorganizarea ziarului.87 

 X La sfârșitul lunii ianuarie, patru posturi TV – 
PRO TV Chișinău, RTR-Moldova, Jurnal TV și 
TV8, au depus o plângere comună la CC, în care 
acuzau casele de vânzări de publicitate comer-
cială – Casa Media și Exclusive Sales House – că 
ar fi încheiat o înțelegere de cartel, creând astfel 
abuz de poziție dominantă pe piață. Reclaman-
ții susțineau că există temeiuri și bănuieli rezo-
nabile că Exclusive Sales House și Casa Media 
Corp „au implementat practici anticoncurenți-
ale prin acord orizontal, în rezultatul cărora a 
fost restrânsă concurența pe piața publicității”. 
Potrivit lor, sales-house-urile Casa Media și Ex-
clusive Sales ar fi ajuns la o înțelegere ca furni-
zorii de publicitate să aibă reduceri suplimen-
tare de până la 44% din lista de prețuri pentru 
plasarea publicității audiovizuale, dacă sunt 
gata să aloce 100% din propriile bugete publici-
tare acestor două case de vânzări.88 

 X În martie Curtea de Conturi constata abateri de 
circa patru milioane de lei la IPNA, inclusiv de-
naturarea cheltuielilor privind achiziționarea 
sistemului portabil Video Uplink în sumă de 1 
milion 382 de mii lei, comparativ cu suma de 
514 mii de lei, planificată inițial pentru sistemul 
nominalizat, sau materiale în valoare de peste 
342 de mii de lei, procurate în anii 2004-2016, 
dar neutilizate, acestea fiind deja uzate fizic și 
moral, nefiind posibilă utilizarea în viitor. În 
perioada efectuării auditului financiar, IPNA 
a beneficiat de subvenții din bugetul de stat de 
peste 90 de milioane de lei, acoperindu-și chel-
tuielile din venituri proprii în proporție de doar 
20 la sută.89 

 X În raportul Departamentului de stat al SUA pri-
vind respectarea drepturilor omului, făcut pu-
blic în aprilie, se conțineau concluzii extrem de 
dure cu referire la mass-media din RM. Proble-
ma esențială, cea a monopolurilor mediatice, nu 
a fost rezolvată, menționa documentul, care, de 
asemenea, vorbea despre controlul din partea 
oligarhilor a celei mai mari părți a media din 
țară, oligarhi care, așa cum se arăta în cercetare, 
„distorsionează informațiile în favoarea lor”.90 

 X La sfârșitul lunii aprilie, organizația Reporteri 
fără Frontiere (RSF) a lansat Indexul Global al 
Libertății Presei, în care RM era pe locul 81, co-

87 http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=38033 
88 http://topmedia.md/postul-de-televiziune-impuls-tv-isi-sisteaza-activitatea---101432.

html 
89  http://jurnal.md/ro/economic/2018/3/21/curtea-de-conturi-a-constatat-aba-

teri-de-circa-patru-milioane-de-lei-la-teleradio-moldova/#update-12608992
90 https://www.europalibera.org/a/tortur%C4%83-%C3%AEn-penitenciare-traseism-po-

litic-control-oligarhic-asupra-presei-raportul-departamentului-de-stat-desore-moldo-
va-in-2017/29187609.html 

borând o poziție față de anul precedent. RSF 
constata că mass-media din Moldova este diver-
sificată, însă extrem de polarizată, întocmai ca 
și țara, care este caracterizată de o instabilitate 
cronică și de influența excesivă a oligarhilor 
autohtoni. În timp ce instituțiile media concu-
rează între ele, într-un climat înrăutățit de criza 
din Ucraina, lipsa de independență a autorită-
ții de reglementare și excesele comise în „lup-
ta cu propaganda” continuă să fie o sursă de 
îngrijorare.91 

 X La mijlocul lunii mai, peste 40 de manageri de 
la diverse instituții media regionale s-au întru-
nit la Chișinău în cadrul conferinței „Mass-me-
dia locale: Quo Vadis?”, organizată de API, pen-
tru a identifica împreună soluții la problemele 
de ordin economic, financiar și editorial cu care 
se confruntă. Participanții la conferință au soli-
citat autorităților să acorde o atenție mai mare 
problemelor din media locală și să dezvolte po-
litici publice durabile în acest sens.92 

 X Pe 23 mai, postul de televiziune 10TV, lansat doi 
ani în urmă, anunța că își suspendă activitatea 
pe o perioadă nedeterminată, „din cauza lipsei 
acute de resurse financiare necesare existenței 
postului”.93 

 X La sfârșitul lunii mai postul de televiziune PRO 
TV Chișinău s-a adresat din nou CC cu privire 
la plângerea celor patru radiodifuzori (PRO TV 
Chișinău, RTR-Moldova, Jurnal TV și TV8) referi-
toare la o presupusă înțelegere de cartel pe piața 
publicitară între două case de vânzări – Casa Me-
dia și Exclusive Sales House. Postul TV susținea 
că nu a primit răspuns referitor la emiterea dis-
poziției de efectuare a investigației în acest sens 
și a solicitat informații despre statutul plângerii. 
De asemenea, radiodifuzorul cerea intervenția 
urgentă a Consiliului, pentru că este „substanțial 
afectat de această situație”. Reprezentanții CC au 
declarat, la rândul lor, că investigațiile pe margi-
nea acelei plângeri „sunt în derulare”.94 

 X La începutul lunii iunie, subiectul vizând mo-
nopolul pe piața de publicitate și presupusa în-
țelegere de cartel între două case de vânzări a 
fost abordat într-o ședință a Comisiei parlamen-
tare economie, buget și finanțe, cu participarea 
președintei CC. În ajun, unii deputați au propus 
audierea președintei CC în plenul Parlamentu-
lui, dar solicitarea a fost respinsă.95 

91 http://media-azi.md/ro/stiri/reporteri-f%C4%83r%C4%83-frontiere-ates-
t%C4%83-o-degradare-libert%C4%83%C8%9Bii-presei-%C3%AEn-%C8%9B%C4%83ri-
le-ex-sovietice-%C8%99i-%C3%AEn

92 http://media-azi.md/ro/stiri/zilele-libert%C4%83%C8%9Bii-presei-mass-media-lo-
cal%C4%83-caut%C4%83-solu%C8%9Bii-de-supravie%C8%9Buire

93 http://topmedia.md/un-post-de-televiziune-din-r-moldova-isi-suspenda-activita-
tea---102661.html

94 http://media-azi.md/ro/stiri/pro-tv-chi%C8%99in%C4%83u-solicit%C4%83-repetat-in-
terven%C8%9Bia-autorit%C4%83%C8%9Bii-na%C8%9Bionale-pentru-protec%C8%-
9Bia

95 http://jurnal.md/ro/news/c66882e9c2b6c8a6/monopolul-de-pe-piata-publicitatii-su-
biect-tabu-presedinta-consiliului-concurentei-ar-fi-bine-sa-nu-fie-atata-mediatizare.
html
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 X În luna iunie, CO al IPRA a decis închiderea 
singurului punct de corespondenți pe terito-
riul Gagauz-Yeri, cel din localitatea Copceac, 
„în scopul optimizării cheltuielilor”.96 

 X În luna iunie, API semnala situația critică în 
care s-a pomenit majoritatea publicațiilor pe-
riodice din RM, după ce companiile importa-
toare de hârtie de ziar din Federația Rusă au 
anunțat despre scumpirea hârtiei de la 620-650 
Euro per tonă până la 770 euro per tonă. Astfel, 
scumpirea hârtiei de ziar cu până la 25 procen-
te lovea foarte dur în publicațiile periodice.97 

 X La sfârșitul lunii iulie, postul Jurnal TV anunța 
că intră în vacanță forțată pentru toată luna 
august. În această perioadă urma să obțină un 
nou sediu și să desfășoare o campanie de co-
lectare de fonduri.98 La sfârșitul lunii iulie și 
postul TV8 anunța colectare de fonduri, pentru 
a-și putea continua activitatea.99

 X La începutul lunii august, ONG-urile de media 
solicitau Guvernului să păstreze destinația tra-
dițională a complexului „Casa Presei” din Chi-
șinău și să nu admită majorarea tarifelor pen-
tru închirierea spațiilor în această clădire de 
către redacțiile instituțiilor mass-media. Exe-
cutivul preconiza trecerea complexului “Casa 
Presei” în gestiunea Direcției generale pentru 
administrarea clădirilor Guvernului. Unii edi-
tori și jurnaliști estimau că, după reorganizare, 
tarifele pentru chirie în această clădire ar pu-
tea crește din nou, iar complexul propriu-zis 
ar putea fi expus privatizării.100 

 X La mijlocul lunii septembrie, API, într-un apel 
public, cerea ca Î. S. Poșta Moldovei să nu facă 
abuz de poziția sa dominantă pe piața de dis-
tribuții. Potrivit apelului, singurul distribuitor 
al presei periodice din țară impune condiții 
drastice redacțiilor în contractele de prestare 
a serviciilor de difuzare pentru anul 2019. De 
exemplu, Poșta Moldovei propunea redacți-
ilor să acorde gratuit spațiu pe prima pagină 
a publicațiilor pentru amplasarea publicității 
întreprinderii. Totodată, întreprinderea își re-
zerva dreptul să modifice adaosul comercial 
pentru vânzarea cu amănuntul a publicațiilor 
periodice, chiar dacă acesta și așa constituia 
36% din prețul de vânzare, dar și dreptul să 
refuze distribuirea publicațiilor dacă returul 
acestora constituie peste 50% din cantitatea 
expediată spre comercializare pe parcursul a 

96 http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=40948
97 https://unimedia.info/stiri/publicatiile-periodice-din-republica-moldova-s-au-pome-

nit-intr-o-situatie-critica-hartia-de-ziar-s-a-scumpit-cu-25-la-suta-156131.html 
98 http://www.jurnal.md/ro/news/89814e1cb21f4868/jurnal-tv-in-vacanta-fortata-pen-

tru-toata-luna-august-val-butnaru-in-toamna-revenim-cu-o-televiziune-la-o-no-
ua-treapta.html 

99 http://tv8.md/2018/07/27/video-sustine-echipa-tv8-acum-puteti-dona-pe-patreon-si-
paypal/

100 http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-%E2%80%9Ecasa-pre-
sei%E2%80%9D-trebuie-redat%C4%83-comunit%C4%83%C5%A3ii-jurnalistice 

trei luni consecutive.101 
 X În primul semestru al anului, numărul de 

abonați la serviciile TV contra plată a scăzut, 
față de sfârșitul anului precedent, cu 5,8 mii 
(-1,8%) și a totalizat 317,9 mii. Volumul venitu-
rilor provenite din vânzarea acestor servicii s-a 
micșorat cu 1,9 milioane de lei (-2,3%). Diminu-
area numărului total de abonați la serviciile TV 
contra plată a fost determinată de micșorarea 
bazei de abonați a operatorilor rețelelor de ca-
blu, care s-a redus, timp de șase luni, cu 17,9 mii 
(-9,7%) și a alcătuit 166,3 mii. Totodată, baza de 
abonați conectați la rețele IPTV s-a majorat cu 
12,2 mii (+8,7%) și a totalizat 151,7 mii. Cifra de 
afaceri a furnizorilor de rețele de cablu a scă-
zut, față de anul 2017, cu 1,9 milioane de lei, iar 
a furnizorilor de rețele IPTV – cu 67,3 mii lei și a 
totalizat 32 de milioane de lei. Urmare a acestei 
evoluții, venitul mediu lunar per abonat la ser-
viciile TV contra plată a scăzut cu 6 lei (-13%).102 

 X Postul Jurnal TV, care anunța la sfârșitul lunii 
iulie o vacanță forțată de o lună, a revenit în 
emisie după două luni, pe 30 septembrie.103 

 X Exclusiv Media SRL, firma fondată de deputatul 
PSRM Corneliu Furculiță, cea care deține postul 
de televiziune NTV și ziarul „Argumentî i Faktî”, 
este sub lupa procurorilor anticorupție din iu-
lie 2016. Compania, vizată într-o anchetă a RISE 
Moldova, figurează într-o cauză penală privind 
spălarea de bani în proporții deosebit de mari. 
Dosarul se află la etapa urmăririi penale de mai 
bine de doi ani, procurorii expediind între timp 
cereri de comisii rogatorii în Elveția.104 

 X La începutul lunii octombrie, CCA a aprobat re-
gulamentul pentru procedura de alegere a com-
paniei care va măsura audiența TV. Astfel, te-
leviziunile, casele de publicitate și alți jucători 
importanți din domeniul publicității urmau să 
se întrunească într-o ședință generală pentru 
a da start procesului. Este pentru prima dată 
în RM când audiențele TV vor fi măsurate de 
o companie aleasă conform unui regulament 
special.105 

 X După Vlad Plahotniuc și Igor Dodon, și politi-
cianul Ilan Șor și-a construit un holding media 
– posturile Orhei TV și Televiziunea Centrală 
(anterior Euro TV). Unele emisiuni urmau să fie 
moderate de persoane apropiate primarului 
Orheiului, precum soția sa, Jasmin, sau adjunc-
ta acestuia, Diana Memeț. Sursele de finanțare, 

101 http://media-azi.md/ro/stiri/o-nou%C4%83-presiune-po%C8%99tei-moldovei-asu-
pra-presei-scrise

102 https://radiochisinau.md/numarul-de-abonati-la-serviciile-tv-contra-plata-in-scade-
re---74961.html 
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conform administrației posturilor TV, au fost 
adunate din „împrumuturile unor persoane fi-
zice și juridice”. Oficial, beneficiara celor două 
posturi de televiziune este Rita Țvik, fondatoa-
rea Agenției de știri Novosti-Moldova, potrivit 
Anticoruptie.md, iar soțul ei, Vladimir Novosa-
diuc, este șeful Agenției Sputnik Moldova. Cei 
doi soți au fost vizați în raportul companiei 
britanice Kroll, angajată de Guvernul RM să in-
vestigheze operațiunile financiare care au dus 
la dispariția din sistemul bancar moldovenesc 
a unui miliard de dolari (fraudă cunoscută sub 
denumirea „furtul miliardului” – n.n.). Potrivit 
documentului, Rita Țvik și Vladimir Novasa-
diuc, ambii acționari la Unibank, au împrumu-
tat de la firma Harrogate Consulting LLP câte 12 
milioane de lei. Presa, în 2014, relata că ambii 
au intermediat preluarea Euro TV și Alt TV de 
către primarul de Orhei. Rita Țvik este și fonda-
toarea Klassika Media SRL, firmă care a fondat 
Media Resurse SRL și Alternativ-TV SRL. Potri-
vit declarațiilor depuse la CCA, compania care 
deține cele două posturi de televiziune este Me-
dia Resurse SRL.106

 X La sfârșitul lunii noiembrie, Parlamentul a vo-
tat în ultimă lectură amendamente la Legea 
concurenței, potrivit cărora sunt instituite noi 
norme referitoare la concentrarea economică 
în mass-media, diferite de cele care se referă la 
concentrarea în alte sfere de activitate.107 

 X La sfârșitul lunii decembrie, 76 de radiodifu-
zori au prezentat la CCA și CEC condițiile în care 
candidații electorali vor putea plasa publicitate. 
Cele mai ridicate prețuri erau indicate la tele-
viziunile democratului Vladimir Plahotniuc, 
candidatul cu numărul unu în lista PDM pentru 
circumscripția națională, dar și candidat pe cir-
cumscripția uninominală Nisporeni, la alege-
rile prlamentare din 24 februarie 2019. Astfel, 
un minut de publicitate la postul de televiziune 
Prime TV costă 4.000 de euro, iar la Publika TV 
2.000 de euro. La posturile de televiziune Canal 
2 și Canal 3, al căror proprietar oficial este Oleg 
Cristal, consilierul politic al lui Vladimir Plahot-
niuc, tariful pentru un minut publicitar consti-
tuie 1.500 de euro. Un minut de publicitate la 
Televiziunea Centrală costă 1.500 de euro, iar la 
Orhei TV – 1.000 de euro. Ambele posturi sunt 
afiliate primarului de Orhei și liderului Partidu-
lui Șor, Ilan Șor. 500 de euro este taxa pentru un 
minut la NTV Moldova și Exclusiv TV, deținute 
de deputatul socialist Corneliu Furculiță. Postul 
de televiziune Accent TV, la fel afiliat PSRM, care 
anterior a donat bani pentru Partidul Socialiști-
lor, solicită 50 de euro pentru un minut. Costul 

106 http://media-azi.md/ro/stiri/concentrare-media-%C3%AEn-audiovizualul-moldove-
nesc-noile-televiziuni-de-la-orhei-afiliate-lui-ilan 

107 https://point.md/ru/novosti/ekonomika/zakonodatelstvo-dopolniat-normami-po-ot-
senke-ekonomicheskoi-kontsentratsii-v-smi 

pentru publicitatea electorală per minut la RTR 
Moldova este de 1.000 de euro. Postul public de 
televiziune Moldova 1 va difuza publicitatea 
electorală cu 900 de euro per minut, iar Moldo-
va 2 – cu 150 de euro. Pro TV Chișinău solicită 
840 de euro pentru difuzarea materialului elec-
toral per minut. 500 de euro este tariful pentru 
difuzarea unui minut de publicitate electorală 
la postul TV8. Postul de televiziune N4 a stabilit 
taxa de 480 de euro pentru un minut de publi-
citate electorală. Jurnal TV va cere 400 de euro. 
REN Moldova a anunțat un preț de 7.800 de lei 
(până la 400 de euro). Cu excepția televiziunilor 
lui Ilan Șor care se află la Orhei, televiziunile 
regionale au stabilit taxe cuprinse între 3.600 și 
400 de lei pentru un minut.108 

3.1.1. Opinia și evaluarea experților

 X În condițiile actuale este aproape imposibil să 
fii independent economic și, deci, independent 
editorial. Uneori, pentru a se menține pe linia 
de plutire, instituțiile media mai ignoră steanu-
mite puncte din codul deontologic, ceea ce, pe 
termen lung, e o problemă majoră, dar, deoare-
ce așa e mediul economic, de multe ori un astfel 
de derapaj este singura salvare. Nu e nici măcar 
o opțiune, pentru că opțiuni nu sunt.

 X Situația economică nu favorizează independen-
ța financiară a instituțiilor de presă. Mass-media 
publice nu sunt finanțate suficient pentru a se 
dezvolta și a implementa tehnologii noi și a ofe-
ri salarii decente angajaților. În aceste condiții, 
mass-media publice nu pot face fată concuren-
ței cu instituțiile private. Mediul concurențial 
nu permite mass-media să-și acopere cheltuie-
lile din publicitate. În atare condiții, mecanis-
mele de obținere a finanțărilor suplimentare 
care funcționează sunt colaborările, proiectele 
și coproducțiile. Nu toată mass-media își poate 
permite să investească în dezvoltare, inclusiv în 
îmbunătățirea produsului mediatic.

 X În RM mass-media independente economic pot 
fi numărate pe degete. Cea mai mare parte a 
presei independente este dependentă financiar 
de granturi și donatori.

 X Mediul economic s-a deteriorat, iar unele in-
stituții de presă cu politică editorială indepen-
dentă au fost în prag de faliment. Înțelegerea de 
cartel între agențiile de publicitate controlate 
politic au lovit în unele posturi TV. Majorarea 
considerabilă a costului hârtiei de ziar a pus 

108 http://media-azi.md/ro/stiri/c%C3%A2t-e-taxa-pentru-apari%C8%9Bia-candida%C8%-
9Bilor-%C3%AEn-campania-electoral%C4%83-la-tv-prime-tv-vrea-4000-de
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într-o situație extrem de dificilă presa scrisă. 
Autoritățile nu au vrut să intervină pentru so-
luționarea acestor probleme sau diminuarea 
efectelor acestora asupra instituțiilor de presă. 
Presiunea și chiar șantajul din partea agenți-
ilor de publicitate controlate politic s-a întețit, 
astfel încât unele redacții au admis derogări 
de la normele deontologice și s-au implicat în 
campanii de denigrare a oponenților politici ai 
guvernării. Per ansamblu, situația economică a 
mass-media s-a înrăutățit simțitor, iar acest lu-
cru s-a răsfrânt și asupra politicilor editoriale.

 X Acea doză de independența economică a 
mass-media care există în prezent se datorează 
proiectelor finanțate de donatori și granturilor.

 X Și în 2018 concentrarea proprietății în media 
sub paravanul unor interese politice și mono-
polizarea pieței de publicitate au rămas proble-
me stringente. Și în 2018 unele instituții media 
din RM au rămas instrumente de manipulare și 
dezinformare, fiind dependente economic de 
beneficiarii finali. Mai mult, nu vorbim doar de 
două holding-uri media, pentru că, între timp, a 
apărut un al treilea. Holding-urile mai vechi s-au 
extins, deschizându-și oficii teritoriale.

 X Mediul economic în Gagauz-Yeri în nici un caz 
nu poate contribui la independența financiară 
și editorială a mass-media. Cu excepția radiodi-
fuzorului public regional, celelalte mass-media 
sunt în căutare continuă de bani. Piața de pu-
blicitate nu se dezvoltă. Agenții economici nu 
fac reclamă de teama să nu atragă atenția or-
ganelor fiscale. De la Centru, publicitate comer-
cială ajunge foarte puțină. Un colac de salvare 
îl reprezintă granturile europene, dar și acestea 
sunt puține în regiuni.

 X Piața media dispune de reglementări suficiente 
în partea ce ține de gestiunea economică a do-
meniului. În piață există toate formele de opera-
re a publicității, fiind prezente agențiile de pu-
blicitate, măsurător de audiențe TV și online. La 
nivel de produse publicitare, piața este subdez-
voltată din cauza volumului mic de bani. În ace-
lași timp, mecanismele de gestiune a publicității 
– casele de vânzări de publicitate – sunt folosite 
ca instrumente de canalizare a fluxurilor publi-
citare într-o manieră de concurență neloială.

 X În general, mass-media din regiunea transnis-
treană nu sunt întreprinderi sustenabile eco-
nomic. Presa de stat și cea municipală funcțio-
nează din contul banilor bugetari. Mass-media 
controlată de holdingul „Sheriff” este finanțată 
de către acesta. Doar câteva instituții media su-
praviețuiesc din publicitate, vânzări și proiecte 
finanțate din fonduri internaționale109. Piața 
de reclamă nu este dezvoltată. Tirajele ziarelor 

109 Газета «Добрый день», интернет телевидение «Днестр-ТВ» и «ЛИК-ТВ» 

sunt mici110, puterea de cumpărare a populației 
este scăzută, industria și agricultura încă nu au 
ieșit din declin. 

Astfel, prima afirmație ce vizează criteriul 
al treilea – „Mediul economic”, cu referire la 
un cadru juridic separat de reglementare a 
activității economice a mass-media și a unui 
mediu concurențial adecvat, a întrunit 15 
puncte, cu trei mai puține decât în anul pre-
cedent, și corespunde unei situații extrem de 
grave (0-16 puncte).

A doua afirmație: mass-media sunt a) in-
dependente editorial, b) în mare măsură, c) în 
măsură medie, d) în măsură mică, e) nu sunt in-
dependente. Răspunsurile la această afirmație 
stabilesc dacă: mass-media, indiferent de finan-
țatori, sunt independente editorial; proprietarii, 
patronii, finanțatorii nu dictează și nu impun 
politicile lor editoriale; factorul economico-fi-
nanciar este separat de cel editorial; furnizorii 
de publicitate, sponsorii și donatorii nu impun 
condiții editoriale; nu există jurnalism la co-
mandă; nu există mass-media de partid ori din 
bani partinici. 

3.2. Cronologie

 X Pe 24 iunie, postul de televiziune 10TV, care anunța 
în luna mai că-și sistează activitatea din cauza lipsei 
resurselor financiare, și-a reluat activitatea, datorită 
investitorilor din România. 111 

 X La mijlocul lunii iulie, jurnaliști din televiziu-
ne și online din cele șase țări din regiunea Ve-
cinătății Estice (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 
Georgia, RM și Ucraina) erau invitați să aplice 
pentru a obține finanțare în producerea repor-
tajelor de investigație pe teme importante, pre-
cum: corupția, libertatea de exprimare și încăl-
carea drepturilor omului. Finanțarea urma să 
fie asigurată de UE prin proiectul OPEN Media 
Fund.112 

 X La sfârșitul lunii octombrie, CCA a aprobat com-
ponența deplină a Comisiei care va alege com-
pania privind măsurarea cotelor de audiență 
TV. Comisia de licitație este un organ colegial, 

110 1000-1500 экземпляров считается нормальным тиражом
111 http://topmedia.md/postul-de-televiziune-10tv-revine-pe-micile-ecrane-datorita-in-

vestitorilor-din-romania-video---103000.html 
112 http://topmedia.md/jurnalistii-din-r-moldova-pot-obtine-finantare-europeana-pen-

tru-propriile-reportaje-de-investigatie---103323.html 
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constituit din 15 membri cu drept de vot, din-
tre care: 5 persoane din partea a 5 radiodifuzori 
care au realizat cele mai mari venituri din pu-
blicitate TV în anul 2018, cu excepția venituri-
lor din publicitatea electorală; 5 persoane din 
partea a 5 agenții de publicitate care au reali-
zat cele mai mari venituri din publicitatea TV 
în anul 2018; 5 persoane din partea a 3 clienți 
de publicitate locali care au alocat cel mai mare 
buget pentru publicitate TV în anul 2018 și din 
partea a 2 case de vânzări care au realizat cele 
mai mari venituri din publicitate TV în anul 
2018; 2 membri CCA fără drept de vot, în calita-
te de observatori. Comisia de licitație se convoa-
că în baza calendarului de activități consultat 
cu membrii comisiei și aprobat de către CCA.113 

 X Echipa postului de televiziune 10TV a anunțat 
că a plecat in corpore, după ce conducerea in-
stituției le-ar fi interzis angajaților să publice o 
știre cu un mesaj critic al unui europarlamen-
tar la adresa guvernării de la Chișinău, privind 
decizia de expulzare a cetățenilor turci. Într-o 
postare pe Facebook, un fost angajat al televizi-
unii a explicat că echipa redacțională a decis să 
se concedieze în semn de solidaritate cu o cole-
gă care ar fi fost „dată afară”. El a precizat că în 
ultimele două săptămâni conducerea postului 
sugera jurnaliștilor cum să scrie pe anumite su-
biecte, recomandări care ar fi fost ignorate. Po-
trivit fostului angajat al 10TV, pe 26 septembrie 
echipei i s-ar fi indicat să nu publice știrea des-
pre criticile aduse guvernării RM de către depu-
tatul PE din partea Grupului Stânga Europeană 
Helmut Scholz. În pofida indicațiilor, echipa a 
difuzat materialul. Nici pe site-ul postului de te-
leviziune și nici pe pagina pe Facebook a 10TV 
nu a fost publicată vreo reacție a instituției. La 
lansare, 10TV s-a autodeclarat primul post de 
televiziune independent, fondat din donații și 
granturi, care „informează echidistant telespec-
tatorii, privind realitățile din RM și din lume”. 
Televiziunea a fost lansată în septembrie 2016, 
în parteneriat cu Ziarul „Timpul” și mișcarea 
unionistă Acțiunea 2012.114 

 X La sfârșitul lunii octombrie, CCA atenționa ra-
diodifuzorii participanți la Concursul de selec-
tare a proiectelor de programe audiovizuale în 
vederea acordării resurselor financiare pentru 
producere din Fondul de susținere a radiodifu-
zorilor, pentru anul 2018, că pentru a fi corect 
și echidistant în acordarea resurselor financia-
re pentru producerea proiectelor depuse, a so-
licitat radiodifuzorului public național infor-
mația cu privire la costul de producere a unui 
minut de emisie la postul de televiziune și la 

113 http://media-azi.md/ro/stiri/cca-aprobat-componen%C8%9Ba-deplin%C4%83-comisi-
ei-care-va-alege-compania-privind-m%C4%83surarea-cotelor-de

114 http://topmedia.md/redactia-postului-10-tv-concediata-in-urma-unui-repor-
taj-ce-spun-jurnalistii---104266.html

postul de radio. Astfel, conform datelor oferite 
de radiodifuzorul public, prețul de producere 
a unui minut de emisie la postul de televiziune 
era de 471 de lei, iar la postul de radio – de 53 
de lei.115

 X Posturile de televiziune Orhei TV și Televiziu-
nea Centrală au fost lansate pe 8 noiembrie, la 
Orhei, de Hramul localității. În cadrul primelor 
buletine de știri, un spațiu de emisie semnifi-
cativ i-a revenit primarului Ilan Șor. Directorul 
celor două posturi TV, Dumitru Chitoroagă, afir-
mase că în grila de emisie „se vor regăsi știri 
echidistante și imparțiale din țară și de peste 
hotare” și că politica editorială a celor două ca-
nale „va sta cât mai departe de politică”.116 

 X În luna noiembrie, CC încă mai „investiga”, 
după 11 luni, plângerea a patru radiodifuzori, 
privind o eventuală înțelegere de cartel între 
două case de vânzări publicitate. Reamintim că 
pe 19 ianuarie 2018, patru posturi TV – PRO TV 
Chișinău, RTR-Moldova, Jurnal TV și TV8 – au 
adresat CC o plângere în care acuză casele de 
vânzări publicitate – Casa Media și Exclusive 
Sales House – că ar fi încheiat o înțelegere de 
cartel. De atunci au trecut 11 luni, dar CC nu le-a 
oferit un răspuns clar. Potrivit plângerii, Casa 
Media și Exclusiv Sales House, care dețin 75 la 
sută din piața de publicitate, își distribuie buge-
tele clienților în proporție de 80 la 20 de procen-
te, oferind reduceri suplimentare de până la 50 
la sută celor care încheie cu ele contracte exclu-
sive. Reprezentanții celor două case de vânzări 
de publicitate au negat existența înțelegerilor 
de cartel între ele.117 

3.2.1. Opinia și evaluarea experților

 X În mare parte, mass-media nu sunt indepen-
dente editorial. Patronii și finanțatorii sunt cei 
care dictează politica editorială a unor institu-
ții media private, lucru care poate fi observat 
cu ochiul liber.

 X Bună parte a mass-media este angajată și 
servește un partid politic ori altul. Totuși, 
mass-media dependentă de granturi reușește 
să-și păstreze independența editorială. 

 X Presa independentă continuă să fie dependen-
tă de granturile oferite de organizațiile interna-
ționale, ceea ce presupune că existența acestei 
prese, în timp, e mereu sub semnul întrebării. 

115 http://cca.md/news/n-aten-ia-radiodifuzorilor-8
116 http://media-azi.md/ro/stiri/%C3%AEn-primul-buletin-de-%C8%99tiri-de-la-%E2%80%9Eteleviziunea-

central%C4%83%E2%80%9D-ilan-%C8%99or-le-promis-orheienilor-c%C4%83-%C3%AEn 
117 http://media-azi.md/ro/stiri/consiliul-concuren%C8%9Bei-%C3%AEnc%C4%83-mai-%E2%80%9Einvesti

gheaz%C4%83%E2%80%9D-%E2%80%93-de-11-luni-pl%C3%A2ngerea-patru-radiodifuzori
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Donațiile cititorilor sunt prea puține pentru a 
oferi o sustenabilitate financiară, iar publicita-
tea acoperă doar o parte insuficientă din chel-
tuielile necesare unei instituții media. 

 X Din moment ce o parte considerabilă din insti-
tuțiile de presă este deținută, afiliată sau conec-
tată la domeniul politic, evident că nu putem 
vorbi în cazul lor de independență editorială, 
aceste media având mai degrabă rolul de a fi 
serviciu de presă și PR al proprietarului, direct 
sau din umbră, și al anturajului său, decât de a 
informa corect publicul.  

 X Diversitatea surselor financiare în bugetele 
instituțiilor media și modelul de afacere al in-
stituțiilor independente de presă rămân un vis 
nerealizat. 

 X Audiovizualul din regiuni, după zeci de ani de 
investiții în propria infrastructură de produ-
cere și difuzare, pierde în fața digitalizării, pe 
care nu și-o poate permite. Fie că e vorba de 
5.600 de euro lunar pe care trebuie sa-i plăteas-
că Î.S. Radiocomunicații pentru un loc în Mul-
tiplex, fie că vorbim despre investiții minime 
necesare de 200. 000 de euro, pentru a adapta 
infrastructura existentă la emisia semnalului 
digital de televiziune și tranziția pe platformele 
online. Și televiziunile din Chișinău fac cu greu 
față realității, dar posturile TV din regiunile ță-
rii se confruntă cu o situație și mai gravă decât 
în capitală.

 X Independența editorială, venind ca o consecin-
ță firească a celei financiare, este păstrată cu 
greu pe arena mediatică din Moldova. În ace-
lași timp, instituțiile cu bugete mari sunt cel 
mai des atenționate de societatea civilă în pri-

vința neconformării normelor deontologice.
 X Televiziuni independente avem foarte puține și 

le vine greu să reziste pe piață media în condi-
țiile actuale. 

 X Câțiva ani la rând CCA distribuia anumite sume 
de bani pentru dezvoltarea mass-media regio-
nale din Fondul de susținere a radiodifuzorilor. 
În 2018, însă, unii radiodifuzori regionali nu au 
fost admiși la concurs, iar alții, care obținuseră 
surse în 2017, au fost somați să întoarcă parte 
din bani, fără să li se invoce motive plauzibile. 
Unii radiodifuzori regionali, care au conside-
rat că au fost nedreptățiți, au atacat în instanță 
CCA, chiar dacă au puține speranțe de câștig. 
O atare atitudine poate conduce la dispariția 
multor mass-media regionale. Teama jurnaliș-
tilor de a rămâne fără lucru îi face, deseori, să 
scrie ceea ce place comanditarului. 

 X Independența editorială ar putea fi fortificată, 
dacă toate redacțiile și-ar publica principiile 
politicii editoriale și dacă și-ar asuma public 
politica editorială pe care o promovează. În caz 
contrar, jurnaliștii vor rămâne la cheremul pa-
tronilor, indiferent dacă presa este pro-guver-
namentală sau de opoziție. La modul real, cred 
că presa cu politică editorială independentă re-
prezintă nu mai mult de 10% din piața media.

 X În regiunea transnistreană mass-media finan-
țată din buget sau din sursele unui holding nu 
poate avea independență editorială. Câteva in-
stituții de presă private sunt și singurele care 
încearcă să-și păstreze și independența econo-
mică, și pe cea editorială. 

Afirmația a doua, cu referire la situația vizând independența editorială a presei, a întrunit 17 
puncte, cu unul mai puțin decât în anul precedent, și corespunde unei situații grave.

Astfel, potrivit estimărilor experților-evaluatori, mediul economic de activitate a presei în 2018 a 
întrunit un indice de 16 puncte, în regres cu două puncte față de cel din anul precedent, și corespunde 
unei situații grave (1-27 puncte).
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Capitolul IV. Mediul profesional
Indicatorul conține două afirmații.

Prima afirmație: Procesul de profesionalizare a mass-media este a) suficient, b) suficient în cea mai 
mare parte, c) suficient în mare parte, d) suficient în măsură mică, e) insuficient. Răspunsurile la afirma-
ția dată stabilesc dacă: există elementele-standard ale procesului de profesionalizare: corp comun de 
cunoștințe (teoria și practica jurnalismului democratic), instituții formative (facultăți, cursuri de toate 
duratele, cursuri de formare continuă etc.); coduri deontologice (la nivel de breaslă, de entități, inclusiv 
instituții mediatice); asociații profesionale (patronate, sindicate, cluburi, ONG-uri etc.).

4.1. Cronologie

 X Pe 31 ianuarie, CP din RM și Avocatul Poporului 
pentru protecția drepturilor copilului, Maia Bă-
nărescu, au desfășurat discuții la masa rotundă 
cu genericul „Respectarea drepturilor copilului 
abuzat: obligațiile jurnaliștilor și ale instituțiilor 
publice”. Participanții au scos în evidență cele mai 
recente cazuri de încălcare gravă a drepturilor 
copiilor-victime ale abuzului de orice formă, prin 
expunere mediatică, și au accentuat responsabili-
tățile pe care le au instituțiile publice în acest do-
meniu, dar și efectele negative ale abordării greși-
te de către mass-media a subiectelor referitoare la 
copiii supuși abuzurilor.118

 X La mijlocul lunii februarie, CP a dat start clubu-
rilor de discuții în regiuni la tema eticii și a res-
ponsabilității jurnaliștilor. Prima întâlnire de 
acest fel a avut loc la Orhei.119 

 X CP, pentru a ajuta jurnaliștii din RM să reflecte cu 
o mai mare corectitudine cazurile de violență se-
xuală, a elaborat un îndrumar cu principalele re-
comandări de scriere a materialelor referitoare la 
viol, acțiuni violente cu caracter sexual și hărțuire 
sexuală. Îndrumarul a fost publicat pe pagina web 
a CP, asigurând astfel, un acces liber pentru toți cei 
interesați.120 

 X La începutul lunii martie, Centrul de Guverna-
re Electronică și Fundația „Youth Development 
for Innovation”, cu prilejul Zilei Internaționale 
a Datelor Deschise, au organizat un club de pre-
să la care au participat jurnaliști de investigație, 
editorialiști, bloggeri, lideri de opinie din mediul 
online, media, ONG, sectorul privat, sectorul IT 

118 https://consiliuldepresa.md/ro/news/view/mas-rotund-respectarea-drepturilor-copi-
lului-abuzat-obligaiile-jurnalitilor-i-ale-instituiilor-publi 

119 https://consiliuldepresa.md/ro/news/view/consiliul-de-pres-a-dat-start-cluburi-
lor-de-discuii-n-regiuni 

120 https://consiliuldepresa.md/ro/news/view/consiliul-de-pres-a-elaborat-un-ndrumar-
de-reflectare-n-pres-a-cazurilor-de-abuz-sexual 

etc. În cadrul evenimentului a fost lansată campa-
nia națională „Tu știi ce face Guvernul tău?”, cu 
durata de trei luni, dedicată accesului și utilității 
datelor deschise în domenii precum mass-media, 
sectorul non-guvernamental, IT și business. Ziua 
Mondială a datelor deschise este celebrată șapte 
ani consecutiv, fiind o inițiativă a statelor care își 
doresc o guvernare transparentă, eficientă și des-
chisă pentru cetățenii săi, dezvoltată pe baza noi-
lor tehnologii informaționale.121 

 X La mijlocul lunii martie, Direcția Înaltului Comi-
sar ONU pentru drepturile omului în Moldova a 
lansat o invitație pentru jurnaliști de a participa 
la Academia ONU pentru drepturile omului, care 
urma să se desfășoare la Comrat. Cursurile, struc-
turate pe trei module și ținute de experți ONU, lau-
reați ai premiilor pentru promovarea drepturilor 
omului în diferiți ani, erau planificate pentru pe-
rioada aprilie-iunie. Cursurile prevedeau și acti-
vități practice, inclusiv elaborarea și publicarea a 
cel puțin două articole la temă. Autorul celor mai 
bune articole urma să meargă la începutul anului 
2019 la Geneva ca să reflecte sesiunea Comitetului 
ONU pentru Lichidarea Discriminării Femeilor. 
Pentru prima dată Academia și-a început activita-
tea în Chișinău în anul 2016.122 

 X La mijlocul lunii aprilie, studenții Facultății de Jur-
nalism și Științe ale Comunicării a Universității de 
Stat din Moldova au participat la un training de 
educație media cu reprezentanții CJI. Au fost dis-
cutate subiecte despre fake news, boți și manipu-
larea prin emoție, fotografie și text. Tinerii jurna-
liști au fost instruiți cum să se documenteze corect 
și cu ce instrumente să verifice informația, dezvol-
tându-și gândirea critică, aceasta fiind elementul 
indispensabil pentru un jurnalist în formare.123 

 X Pe data de 16 mai, la Universitatea de Stat din 

121 http://egov.md/ro/communication/events/club-de-presa
122 http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=39243 
123 http://jurnalism.usm.md/?p=2530
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Moldova (USM), a fost lansată prima ediție a festi-
valului Zinefest Chișinău, parte a proiectului „Me-
dia-Zine, de la teorie la practică”, inițiat de către 
un reprezentant al diasporei moldovenești din 
Polonia. Proiectul s-a desfășurat în perioada 10-16 
mai. Astfel, studenții Facultății de Jurnalism și Ști-
ințe ale Comunicării au participat la instruiri, al 
căror obiectiv a fost familiarizarea cu evoluția și 
conceptele științelor media, sporirea gradului de 
pregătire în domeniu prin dezvoltarea abilităților 
de analiză, a gândirii critice, dar și a unor abilități 
antreprenoriale. În urma instruirilor, studenții au 
creat propriile lucrări pe care le-au prezentat la 
festival. Proiectul „Media-Zine, de la teorie la prac-
tică” a fost realizat în cadrul programului guver-
namental de granturi Diaspora Engagement Hub, 
implementat de către Cancelaria de Stat, prin in-
termediul Biroului relații cu diaspora, și finanțat 
de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și 
Cooperare.124 

 X Pe 14 iunie a avut loc lansarea oficială a Centru-
lui de Instruire Continuă în cadrul IPNA. Centrul 
a fost creat în cadrul proiectului „Promovarea li-
bertății mass-media în RM”, sprijinit financiar de 
către UE și CoE. Centrul dispune de o sală amena-
jată cu echipament de ultimă generație, care oferă 
condițiile necesare pentru desfășurarea cursuri-
lor. Inițial, cursurile urmau să fi realizate de către 
10 formatori interni, cu misiunea de a instrui, în 
2018, peste 150 de angajați ai Companiei.125 

 X În luna iunie, studioul Agora.md anunța că a fost 
vizitat de studenții Academiei de Jurnalism Par-
ticipativ (AJP), care au venit să vadă pe viu cum 
se produc materialele video pe online. Aceștia au 
elaborat propriul buletin de știri, pe care l-au pre-
zentat din fața prompterului. AJP este un proiect 
ce are drept scop minimalizarea influenței pro-
pagandei în RM, prin educarea și instruirea teo-
retică și practică a unei generații noi de jurnaliști 
participativi, selectați riguros din rândul tinerilor. 
Jurnalismul participativ presupune că persoanele 
fără instruire jurnalistică profesională pot folo-
si instrumentele tehnologice moderne și rețeaua 
globală Internet pentru a verifica, monitoriza, 
distribui și analiza subiectele de interes public, 
pe cont propriu sau în colaborare cu alții. Proiec-
tul AJP este implementat cu sprijinul financiar al 
Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și The Black 
Sea Trust for Regional Cooperation.126 

 X La sfârșitul lunii iunie, Asociația Obștească Juriș-
tii pentru Drepturile Omului a lansat platforma 
VreauInfo.md, care facilitează solicitarea infor-
mațiilor de interes public. Reprezentanții Asocia-
ției erau de părerea că acest site va fi util nu doar 

124 https://brd.gov.md/ro/content/lansarea-primei-editii-festivalului-zinefest-chisinau 
125 http://trm.md/ro/comunicate/compania-teleradio-moldova-lanseaza-centrul-de-in-

struire-continua/ 
126 http://agora.md/stiri/46968/video--buletinul-curiozitatilor--prezentat-de-studen-

tii-academiei-de-jurnalism-participativ

cetățenilor, ci și jurnaliștilor de investigație, re-
prezentanților societății civile și activiștilor civici. 
Instituțiile publice sunt scutite, la rândul lor, de 
cheltuieli poștale și pentru imprimare. Platforma 
a fost creată în cadrul proiectului „Respectarea 
dreptului la informație de interes public prin in-
termediul litigării cu caracter strategic și prin cre-
area unei platforme de acces la informație”, finan-
țat de Freedom House, un partener al Internews 
în implementarea proiectului multianual finanțat 
de USAID „Mass-media în sprijinul democrației, 
incluziunii și responsabilității în Moldova”.127 

 X La finele lunii august, Școala de Studii Avansate în 
Jurnalism de la Chișinău, în parteneriat cu Deut-
sche Gesellschaft e. V. din Berlin, anunța lansarea 
unui proiect comun ce avea drept scop crearea 
unei rețele moldo-germane de jurnaliști. Proiectul 
se adresa tinerilor jurnaliști germani și moldo-
veni, care să scoată în prim-plan impactul Politicii 
Europene de Vecinătate în RM, pentru a ne face 
mai vizibilă țara și a promova cooperarea cu par-
tenerii germani.128

 X În luna septembrie, CCA a desfășurat seminare zo-
nale la Cahul și Bălți pentru radiodifuzorii locali 
și distribuitorii de servicii, cu genericul „Conten-
tul audiovizual – competiție, reglementare, crea-
tivitate și dinamică societală”. La seminare au fost 
invitați reprezentanți ai instituțiilor de stat și ai 
societății civile, relevante în cooperarea cu insti-
tuțiile audiovizuale, inclusiv pe teme ce vizează 
copiii în situații de violență și abuz, accidente; sui-
cid etc., la care s-a discutat despre normele etice 
în produsul media; protecția identității copilului 
aflat într-o situație cu caracter negativ; nediscri-
minarea copiilor și părinților în funcție de etnie, 
stare socială, dizabilitate etc.129 

 X Echipa Centrului de Investigații Jurnalistice, in-
clusiv echipa portalului Anticoruptie.md și un 
fotojurnalist, membru API, au decis să nu reflecte 
Adunarea Națională PDM – Pentru Moldova, or-
ganizată la Chișinău pe 21 octombrie, în semn de 
protest față de decizia anterioară a PDM de a re-
stricționa accesul la evenimentele din sediul parti-
dului, pentru jurnaliștii TV8 și Jurnal TV. Jurnaliș-
tii au ignorat evenimentul și pentru că în „ultimii 
ani, de când PDM a preluat guvernarea, s-a înrău-
tățit considerabil accesul la informația de interes 
public”, dar și pentru faptul că s-au întețit atacuri-
le trolilor, apropiați democraților, asupra jurnaliș-
tilor, pe rețelele de socializare, inclusiv prin furt 
de imagine, prin clonarea paginilor personale ale 
unor jurnaliști.130 

127 http://media-azi.md/ro/stiri/vreauinfomd-o-nou%C4%83-platform%C4%83-care-auto-
matizeaz%C4%83-solicitarea-informa%C8%9Biilor-de-interes-public 

128 http://media-azi.md/ro/stiri/oportunitate-re%C8%9Beaua-moldo-ger-
man%C4%83-de-jurnali%C8%99ti-porne%C8%99te-online

129 http://cca.md/news/cca-desf-urat-primul-seminar-la-cahul
130 http://media-azi.md/ro/stiri/unii-jurnali%C8%99ti-au-renun%C8%9Bat-

s%C4%83-reflecte-adunarea-na%C5%A3ional%C4%83-pdm-pentru-moldova-
%E2%80%9E%C3%AEn-semn-de
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 X La sfârșitul lunii noiembrie, în cadrul Forumului 
Media, ediția 2018, președinta Asociației mass-me-
dia online din Lituania, Aiste Zilinskiene, invitată 
la eveniment, amintea că îi ajută pe colegii din RM 
să elaboreze o serie de completări la Codul deon-
tologic al jurnaliștilor, care va corespunde norme-
lor democratice și noilor provocări din domeniu. 
În acest sens, Viorica Zaharia, președinta CP, a pre-
cizat că o primă variantă a completărilor Codului 
a fost elaborată și că va fi expediată jurnaliștilor 
pentru consultare.131 

4.1.1. Opinia și evaluarea experților

 X Tot mai puțini studenți buni ies din facultăți, iar 
cei mai promițători sunt ademeniți la instituții 
media controlate, deoarece acestea pot oferi un 
salariu mai mare. Ceea ce pot face redacțiile este 
nu să crească studenți din anul I, dar să lucreze 
treptat cu tineri încă de pe timpul când aceștia 
sunt elevi, pentru a avea cadre.

 X Mass-media are acces la o serie de cursuri și in-
struiri pentru a-și crește performanțele și a se 
dezvolta. 

 X Instituțiile formative se ghidează de teoria și prac-
tica jurnalismului modern. Prevederile Codului 
deontologic răspund rigorilor internaționale, doar 
că nu sunt întotdeauna respectate. 

 X Jurnaliștii din RM se adaptează foarte greu la no-
ile realități din era Internetului. În provincie, de 
exemplu, prea lent apar new media. 

 X Pur tehnic, procesul de profesionalizare a 
mass-media este mai mult decât suficient pentru o 
piață mediatică ca a Moldovei. Avem destule uni-
versități și destui absolvenți, însă extrem de puțini 
dintre ei sunt în stare, din punct de vedere profe-
sional, să intre într-o redacție și să muncească cu 
abilități depline de jurnalist. 

 X În ce privește deontologia, orice redacție pentru 
care informarea publicului este misiunea de bază, 
se conduce de prevederile Codului deontologic al 
jurnalistului din RM, indiferent dacă a subscris 
pentru el la CP sau nu. În același timp, realitatea 
arată că pentru multe instituții acest cod e doar o 
înșiruire de cuvinte. Și din moment ce CP este o in-
stituție recunoscută doar de mass-media de bună 
credință, la moment doar cititorul/telespectatorul 
poate taxa direct redacția pentru încălcarea nor-
melor deontologice.

 X La acest capitol, situația nu s-a schimbat esențial. 
Facultățile de profil întârzie să-și reorienteze pro-

131 http://media-azi.md/ro/stiri/forumul-mass-media-2018-jurnalistul-%C3%AEntre-misi-
unea-de-relata-corect-evenimentele-%C8%99i-presiunea

gramele de studii spre necesitățile reale ale pieței 
mediatice, acest gol fiind acoperit, într-o anumită 
măsură, de programele de profesionalizare desfă-
șurate de organizațiile neguvernamentale și dife-
rite structuri interne și internaționale. Totodată, 
trusturile de presă controlate politic preferă să-și 
instruiască colaboratorii în interior și nu le per-
mit, cu mici excepții, să participe în programe și 
instruiri „externe”.

 X Jurnaliștii au acces la cursuri de formare profesi-
onală organizate în țară sau peste hotare. În plus, 
și calitatea studiilor la facultățile de jurnalism, în 
comparație cu anii 2000, a crescut, însă în conti-
nuare corespunde în mică măsură necesităților 
pieței. 

 X Deși există instituții de învățământ în domeniul 
mass-media, consider că acestea nu sunt eficiente, 
or, calitatea studiilor este departe de cea solicitată 
pe piață. 

 X Deși în RM există câteva facultăți de jurnalism, ob-
serv o insuficiență de jurnaliști. Mai multe redac-
ții sunt în căutare de reporteri, dar nu-i găsesc. Pe 
lângă faptul că puțini dintre absolvenții Facultății 
de Jurnalism aleg să lucreze în presă, mulți din-
tre ei nu au nici pregătirea necesară, iar redacțiile 
care-i angajează trebuie să investească resurse și, 
mai ales, timp pentru a-i instrui. Consider că uni-
versitățile ar trebui să schimbe ceva în modul de 
pregătire a viitorilor jurnaliști. Un exemplu bun ar 
fi Școala de Studii Avansate în Jurnalism care, deși 
instruiește anual un număr mic de persoane, a dat 
cu regularitate jurnaliști care ulterior s-au dovedit 
a fi foarte buni.

 X Diversitatea proiectelor oferă șanse de pregătire 
profesională, inclusiv la distanță. Problema, însă, 
e unde ajung oamenii bine pregătiți. 

 X Pe de o parte, jurnaliștii primesc pregătirea profe-
sională necesară în cadrul cursurilor universitare. 
Ulterior, sunt antrenați în diferite work-shop-uri 
și treninguri organizate de către asociațiile profe-
sionale, cu participarea experților naționali și in-
ternaționali. Pe de altă parte, în ultimii ani, tot mai 
multe instituții mass-media se confruntă cu lipsa 
de personal, iar găsirea unor manageri de media, 
a jurnaliștilor și a tehnicienilor buni a devenit o 
adevărată provocare. 

 X Facultățile de jurnalism rămân a fi foarte slabe. 
Nivelul de pregătire, în majoritatea cazurilor, 
nu este adaptat la cerințele pieței (publicului, 
beneficiarului).

 X La universitatea din Gagauz-Yeri sunt pregătiți și 
jurnaliști, doar că foarte puțini dintre ei, după ab-
solvire, merg să lucreze în mass-media. Un para-
dox: pregătim cadre, dar nu avem cadre. Practic, 
în fiecare redacție există profesioniști care își in-
struiesc colegii în propriile colective redacționale. 
Sunt organizate seminare, mese rotunde, trainin-

http://media-azi.md/ro/stiri/forumul-mass-media-2018-jurnalistul-%C3%AEntre-misiunea-de-relata-corect-evenimentele-%C8%99i-presiunea
http://media-azi.md/ro/stiri/forumul-mass-media-2018-jurnalistul-%C3%AEntre-misiunea-de-relata-corect-evenimentele-%C8%99i-presiunea
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guri etc., atât în regiune, cât și în Chișinău, cu invi-
tarea unor experți foarte buni. Dar, totodată, este 
răspândit și fenomenul atragerii cadrelor bune 
dintr-o redacție în alta. Dacă vorbim despre con-
curența pe piața cadrelor, afirmăm că ea nu este 
una loială.

 X RM dispune de facultăți de jurnalism, dar gradul 
lor de dotare și de pregătire a studenților este in-
suficient pentru a furniza jurnaliști profesioniști. 
Mai mult, există câteva profesii în audiovizual 
care nu dispun de instruire academică. ONG-urile 
de media, prin instruiri sporadice pe diverse teme, 
contribuie la formarea jurnaliștilor care activează 

în domeniul informațional. Pe partea de progra-
me distractive, produse video etc., efortul general 
este insuficient. 

 X La universitatea din regiunea transnistreană, 
unde există secția jurnalism, teoria jurnalistică, de 
regulă, rămâne teorie. O instruire adecvată a jur-
naliștilor, la moment, poate fi realizată doar prin 
intermediul participării individuale la trainingu-
rile organizate de ONG-uri. În regiune există un 
Cod etic, elaborat de Uniunea jurnaliștilor trans-
nistreni, dar nu toți jurnaliștii sunt familiarizați cu 
prevederile lui. 

Astfel, prima afirmație ce vizează criteriul al patrulea – „Mediul profesional”, cu referire la 
suficiența procesului de profesionalizare, a întrunit 31 de puncte, cu unul mai mult decât în anul 
precedent, și corespunde unei situații marcate de probleme grave (28 – 38 de puncte). 

A doua afirmație: procesul de profesionalizare a mass-media este a) eficient, b) eficient în cea mai mare 
parte, c) eficient în mare parte, d) eficient în măsură mică, e) ineficient. Răspunsurile la această afirmație 
stabilesc dacă: elementele-standard sunt adecvate și funcționale; fiecare element dă randament deplin; 
instituțiile formative se ghidează de teoria și practica jurnalismului modern; codurile deontologice nu 
doar răspund rigorilor internaționale, dar și sunt respectate; asociațiile profesionale, pe toate segmen-
tele, sunt eficiente și în beneficiul mass-media. 

4.2. Cronologie

 X De Ziua mondială a libertății presei, care este mar-
cată în fiecare an la 3 mai, CP din RM a lansat cam-
pania „Presa poate fi responsabilă. Semnăm 
Codul Deontologic!”. Prin această campanie, re-
dacțiile care încă nu au declarat public adeziunea 
la normele profesionale erau îndemnate să semne-
ze Codul deontologic, confirmându-și astfel anga-
jamentul de responsabilitate față de public.132 

 X La începutul lunii aprilie, CP a adresat o scrisoa-
re deschisă Avocatului Poporului pentru protecția 
drepturilor copilului, în care menționa că în aju-
nul Paștelui ortodox, unii politicieni și partide au 
afișat pe rețelele de socializare sau în presă foto-
grafii în care apăreau împărțind daruri familiilor 
nevoiașe. În unele texte care însoțeau fotografiile 
se vorbea despre sărăcia și vulnerabilitatea per-
soanelor la care se merge cu daruri, în alte cazuri 
acest lucru era clar din imagini. Astfel, publicului 
i se prezentau copii trăind în condiții precare, dar 
erau divulgate și date din viața familiei. Asemenea 
prezentări echivalau cu acte de exploatare a ima-
ginii copiilor în scop de promovare politică, fapt 
interzis de legislația care protejează drepturile 
copiilor, or, orice expunere publică este permisă 

132 https://consiliuldepresa.md/ro/news/view/consiliul-de-pres-a-lansat-campania-pre-
sa-poate-fi-responsabil-semnm-codul-deontologic 

doar dacă nu dăunează interesului superior al co-
pilului. În cazurile menționate, divulgarea identi-
tății și prezentarea intenționată într-un context 
care să genereze milă și compasiune pot afecta in-
teresul superior al copilului, și anume dezvoltarea 
lui într-un mediu prietenos și de securitate, nota 
CP în adresare. Condamnând astfel de acțiuni de 
promovare, CP îndemna Avocata Poporului să ia 
atitudine.133 

 X În luna septembrie, 15 reporteri, operatori video 
și fotografi din cadrul redacțiilor radio, TV și din 
presa scrisă din țară au participat la „Cupa Presei 
2018”, organizată de Armata Națională, concurând 
la trei probe: trecerea pistei de alergare cu elemen-
te aplicativ-militare, trageri din pistol TT și trageri 
din pistol-mitralieră. Proiectul „Cupa Presei”, ini-
țiat în anul 2011, are drept scop consolidarea re-
lațiilor de colaborare între Ministerul Apărării și 
instituțiile mediatice din RM.134 

 X Până în luna octombrie, Codul Deontologic al jur-
nalistului din RM a fost semnat de 115 instituții 
de presă și organizații din domeniul mass-media, 
în urma desfășurării pe parcursul anului 2018 a 
campaniei „Presa poate fi responsabilă. Semnăm 
Codul Deontologic!”. Inițiatorul campaniei, CP, a 
îndemnat redacțiile care încă nu și-au declarat pu-
blic adeziunea la normele profesionale să semneze 

133 https://consiliuldepresa.md/ro/news/view/oprii-exploatarea-imaginii-copiilor-n-sco-
puri-politice 

134 http://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=122&obj=5213#.XEgmBlwzaM8
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Codul deontologic și, totodată, să-și informeze pu-
blicul despre acest fapt.135 

 X În octombrie, în premieră, a fost organizat Clubul 
de presă al Guvernului. În cadrul primei ședințe, a 
fost dezbătut subiectul referitor la reforma pensii-
lor. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituți-
ilor mass-media și funcționari publici responsabili 
de implementarea reformei pensiilor. Guvernul 
promitea să desfășoare și pe viitor ședințe ale clu-
bului de presă, pentru a dezbate subiecte de im-
portanță socială.136 

 X La începutul lunii decembrie, Centrul de Inves-
tigații Jurnalistice și Expert Forum din România 
(EFOR) au desfășurat un club de presă, în care au 
dezbătut teme referitoare la clientelismul politic și 
instrumentele prin care pot fi urmărite fraudele 
legate de achiziții publice și de finanțarea ilegală 
a partidelor politice. Cu această ocazie, EFOR a lan-
sat un ghid destinat jurnaliștilor, activiștilor civici, 
experților în domeniu sau cetățenilor de rând, care 
i-ar ajuta să analizeze comportamentele clientela-
re pas cu pas.137 

 X În luna decembrie, în mod tradițional, CP a desem-
nat câștigătorul concursului pentru Premiul Nați-
onal de Etică și Deontologie jurnalistică –  săptă-
mânalul „SP” din Bălți. La concurs au participat 
16 instituții mass-media. Premiul a fost înmânat 
la Gala „Jurnaliștii anului – 2018” (ediția a 24-a), 
organizată de CJI și Comitetul pentru Libertatea 
Presei.138 

4.2.1.  Opinia și evaluarea experților

 X Deși avem facultăți de jurnalism, acestea nu reu-
șesc să le dezvolte studenților abilitățile necesare 
astăzi pe piața media.

 X Codul deontologic, în cea mai mare parte, răspun-
de standardelor internaționale, dar nu este respec-
tat nici chiar de unii dintre cei care l-au semnat. 
Cât despre asociațiile profesionale, în multe cazuri, 
acestea sunt doar formale, iar uneori acționează 
și reacționează selectiv, nu neapărat în beneficiul 
mass-media.

 X Consider că cea mai mare problemă este a mana-
gerilor mediatici. Aceștia nu sunt pregătiți în mod 
special la facultăți și, prin urmare, nu sunt în mă-
sură să facă produse de calitate, pe care să le poată 
vinde. 

135 https://consiliuldepresa.md/ro/news/view/campania-presa-poate-fi-responsabil-sem-
nm-codul-deontologic-continu-alte-patru-redacii-i-au-declarat

136 https://gov.md/ro/content/lansarea-clubului-de-presa-al-guvernului-subiectul-refor-
mei-pensiilor-dezbatut-prima-sedinta

137 https://investigatii.md/ro/oportunitati/conferinte/club-de-presa-efor-lanseaza-detec-
torul-de-clientelism-la-chisinau

138 https://consiliuldepresa.md/ro/page/noutati 

 X Instituții formative avem destule, dar eficiența lor 
este îndoielnică. Deseori absolvenții nu se pot im-
pune în redacții și, prin urmare, una învață și alta 
fac în realitate. Un rol anume îl are și piața disper-
sată a presei. Foarte ușor calitatea produsului este 
schimbată pe operativitate. 

 X Realitatea ne arată că pentru multe instituții de 
presă Codul deontologic e doar un document, nu și 
o obligație asumată. 

 X În prezent există mari oportunități de instruire 
pentru jurnaliști, inclusiv peste hotare, însă puțini 
le valorifică. Un impediment rămâne, în continua-
re, necunoașterea limbii engleze. 

 X Avem mulți absolvenți ai Facultății de Jurnalism, 
dar o bună parte dintre ei aleg să activeze ulterior 
în alte domenii, fapt care diminuează drastic efici-
ența instituțiilor formative. În plus, numeroși jur-
naliști au plecat în ultimii ani din RM.

 X Eficiența procesului de profesionalizare se da-
torează, în mare parte, efortului ONG-urilor de 
media sau proiectelor neguvernamentale. Există 
oportunități de care beneficiază, în special, presa 
locală. Totuși, odată bine pregătiți, unii profesio-
niști din televiziunile locale/regionale sunt recru-
tați ușor de televiziuni cu bugete mari din capitală, 
iar fluctuația de cadre se menține sau devine și 
mai mare. Astfel, migrația profesioniștilor lasă o 
„gaură” în redacțiile locale.

 X Putem, oare, vorbi despre eficiența procesului de 
profesionalizare?! Avalanșa știrilor false și a știri-
lor denigratoare tirajate la comandă arată, de fapt, 
starea reală de ineficiență și neprofesionalism.

 X Normele etice în UTAG sunt foarte des încălcate. Se 
întâmplă, posibil, și din motiv, că nu există organi-
zații sindicale sau ONG-uri de media puternice, în 
stare să-i facă pe jurnaliști să se simtă protejați în 
fața presiunilor autorităților din autonomie. 

 X În regiunea transnistreană nu există informație 
despre vreun caz în care Uniunea Jurnaliștilor sau 
sindicatele transnistrene să fi acordat sprijin jur-
naliștilor. ONG-ul „Centrul Media” acordă asisten-
ță juridică gratuită pentru mass-media, dar în 2018 
nimeni nu a solicitat asemenea sprijin. 

Afirmația a doua, cu referire la eficiența proce-
sului de profesionalizare, a întrunit 23 de puncte, cu 
unul mai puțin decât în anul precedent, și corespun-
de unei situații grave (17 – 27 de puncte).

Astfel, potrivit estimărilor experților-eva-
luatori, mediul profesional al presei în 2018 a 
întrunit un indice de 27 de puncte, la fel ca și 
în anul precedent, și corespunde unei situații 
grave (1-27 puncte).

https://consiliuldepresa.md/ro/news/view/campania-presa-poate-fi-responsabil-semnm-codul-deontologic-continu-alte-patru-redacii-i-au-declarat
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Capitolul V. 
Calitatea jurnalismului

Indicatorul conține 3 afirmații. 

Prima afirmație: Pluralism extern a) există, b) există în cea mai mare parte, c) în mare parte, d) în mă-
sură mică, e) nu există. Răspunsurile la această afirmație stabilesc dacă: există o diversitate a mass-me-
dia de toate tipurile: scrisă, audiovizuală, online; centrală, regională/locală/comunitară, internaționa-
lă; publică și privată; generalistă și de nișă/specializată; există o proporție acceptabilă/rezonabilă a 
mass-media de toate tipurile.

5.1. Cronologie

 X La sfârșitul lunii aprilie, CCA a aprobat licen-
ța de emisie pentru postul de televiziune TVN, 
care urma să activeze în nordul țării, la Bălți. 
Postul de televiziune se poziționa ca un format 
generalist. Potrivit grilei, TVN urma să ofere 
emisiuni informativ-analitice proprii, buletine 
de știri în limbile română și rusă și în fiecare zi 
câte un talk-show. Radiodifuzorul își propunea 
să acopere în buletinele de știri evenimente din 
11 raioane din zona de nord a țării. În realiza-
rea emisiunilor de divertisment și pentru copii, 
redacția intenționa să colaboreze cu Teatrul Na-
țional „Vasile Alecsandri” din Bălți. Fondatorul 
postului este un agent economic din Bălți care 
s-a angajat să finanțeze activitatea TVN în ur-
mătorii ani. Datele Camerei Înregistrării de Stat 
arată că fondatorul TVN este Eugeniu Muntean, 
cu o cotă de participare 100%. Întreprinderea a 
fost înregistrată pe 10 aprilie 2018. În total, în 
cadrul companiei urmau să activeze în jur de 
30 de persoane.139 

 X Experții media care au monitorizat procesul de 
implementare a Planului național de acțiuni 
pentru implementarea Acordului de Asociere 
2017-2019 au ajuns la concluzia că, la capitolul 
mass-media, documentul se referă preponde-
rent la dezvoltarea audiovizualului și lasă fără 
acoperire presa scrisă și media online. De ace-
ea, experții recomandau revizuirea planului, 
astfel ca acesta să ia în considerare dezvoltarea 

139 http://media-azi.md/ro/stiri/la-b%C4%83l%C8%9Bi-va-ap%C4%83rea-un-nou-post-de-
televiziune-%E2%80%93-tvn

întregului sistem mediatic și care să-l apropie 
de standardele europene.140 

 X La mijlocul lunii august, cinci portaluri online 
regionale – din Drochia, Bălți, Ialoveni, Basara-
beasca și Comrat – și-au prezentat platformele 
media. Ele își doreau să diversifice sursele de 
informare independente pentru localitățile ru-
rale. Lansarea platformelor a fost posibilă cu 
susținerea partenerilor externi, în cadrul pro-
iectului „Start-up-uri în media online în regiuni-
le Moldovei și suport pentru profesionalizarea 
presei regionale în scopul informării obiective 
și responsabilizării aleșilor locali”, implementat 
de API și finanțat de Guvernul Marii Britanii.141 

 X În luna septembrie, CCA, cu majoritate de vo-
turi, a acceptat schimbarea denumirii televi-
ziunii Euro TV în Televiziunea Centrală de la 
Orhei. Televiziunea este afiliată primarului de 
Orhei Ilan Șor și liderului Partidului Șor. Potri-
vit presei, preluarea Euro TV și Alt TV de către 
primarul de la Orhei a fost intermediată în 2014 
de către soții Rita Țvik și Vladimir Novasadiuc 
(ambii fiind vizați în raportul Kroll, compania 
angajată de autoritățile RM să investigheze fra-
uda bancară).142 

 X La începutul lunii octombrie, la Chișinău a fost 
lansat un serial documentar în format Reality 
despre viața angajaților serviciilor de urgență 
și a poliției. Proiectul pilot „24FRONT LINE” era 
implementat de grupul Realitatea și creat de 
Casa de Producție video Milk Films, cu suportul 
financiar al Content Fund al European Endow-

140  http://media-azi.md/ro/la-cji?page=18 
141 http://trm.md/ro/social/cinci-portaluri-media-on-line-regionale-lansate-cu-supor-

tul-guvernului-marii-britanii/ 
142 http://media-azi.md/ro/stiri/cca-binecuv%C3%A2ntat-%E2%80%9Eteleviziunea-cen-

tral%C4%83%E2%80%9D-de-la-orhei
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ment for Democracy. Timp de două săptămâni, 
echipa Front Line a urmat angajații serviciilor 
de urgență și poliția la chemări care vizau ac-
cidente, situații de agresiune, violență în fami-
lie etc. Cele 4 echipe de filmare au urmărit, în 
regim de 24/7, istoriile personale ale protago-
niștilor, munca de zi cu zi a medicilor și a po-
lițiștilor. Proiectul, după un produs video pilot, 
își propunea să realizeze mai multe episoade a 
câte 45 de minute.143 

 X CCA, pe 18 decembrie, a aprobat cererea de 
acordare a licenței de emisie pentru un nou 
post de televiziune – Orizont TV, administrat 
de o companie înregistrată cu două săptămâni 
mai devreme, pe 4 decembrie 2018. Potrivit re-
prezentanților noului post tv, acesta va realiza 
emisiuni de cultură și pentru copii, nu se va 
implica în campania electorală 2019 și va fi un 
post apolitic.144 

5.1.1. Opinia și evaluarea experților

 X Există o diversitate de mass-media de toate 
tipurile. 

 X În țară există multiple și diverse mass-media, 
nu însă și suficiente publicații de nișă. 

 X La capitolul pluralism extern putem spune că 
el există.

 X În mare parte mass-media sunt concentrate în 
Chișinău, lucru care se reflectă și în conținutul 
buletinelor de știri, acestea având la bază eve-
nimente preponderent din zona centrală a țării.

 X Aparent, există o anumită diversitate a 
mass-media, dar raportul geografic (național vs 
local și regional) este unul nesatisfăcător. Tot-
odată, pluralismul extern este puternic marcat 
de apartenența politică a multor proprietari, 
beneficiari finali ai companiilor media.

 X În RM avem pluralism extern doar într-o mică 
măsură, deoarece spațiul informațional este 
dominat în continuare de instituțiile media ru-
sești. Cele mai vizionate posturi TV de la noi di-
fuzează emisiuni din Federația Rusă, iar cel mai 
popular ziar este tot unul rusesc. Deși există și 
câteva posturi TV românești și internaționale, 
numărul acestora este mult mai mic decât al ce-
lor rusești.

 X În anul 2018, mass-media din RM nu a înregis-
trat progrese la acest capitol. Avem o diversitate 

143 http://topmedia.md/video-15-un-serial-documentar-in-format-reality-despre-via-
ta-angajatilor-serviciilor-de-urgenta-si-a-politiei-a-fost-lansat-la-chisinau---104290.
html

144 http://media-azi.md/ro/stiri/o-nou%C4%83-televiziune-la-orizont-cca-aprobat-li-
cen%C8%9Ba-de-emisie-pentru-orizont-tv

în ceea ce privește tipurile mass-media, dar nu 
există pluralism intern.

 X Diversitate există, dar sunt evitate anumite ge-
nuri jurnalistice, atât pe motive financiare, cât 
și profesionale. Nu există o diversitate a canale-
lor TV internaționale cu traducere/subtitrare în 
limba română. Prevalează canalele în rusă.

 X În Gagauz-Yeri există pluralism extern, asigurat 
de o multitudine de mass-media audiovizuale, 
publice și private, online etc.

 X În RM diversitatea mass-media s-a dezvoltat 
prin efortul mai multor grupuri media de a 
deține presă de toate tipurile: TV, radio, on-
line, ziare, deși acestea de la urmă pierd din 
popularitate.

 X În regiunea transnistreană putem atesta o di-
versitate de mass-media de toate tipurile. To-
tuși, se resimte deficitul de instituții media/
produse mediatice în alte limbi decât rusa (ro-
mâna, ucraineana etc.).

Astfel, prima afirmație ce vizează crite-
riul al cincilea – „Calitatea jurnalismului”, 
cu referire la suficiența pluralismului ex-
tern, a întrunit 37 de puncte, cu unul mai 
mult decât în anul precedent, și corespunde 
unei situații marcate de probleme grave (28 
– 38 de puncte). 

A doua afirmație: pluralism intern a) există, 
b) există în cea mai mare parte, c) în mare parte, 
d) în măsură mică, e) nu există. Răspunsurile la 
această afirmație stabilesc dacă în interiorul fi-
ecărei instituții mediatice, indiferent din ce tip 
face parte, există diversitate de produse media-
tice (ca genuri jurnalistice, ca tematici, ca geo-
grafie, ca protagoniști și autori, luând în calcul 
și echilibrul gender etc.).

5.2. Cronologie

 X Pe 20 februarie, IPNA anunța despre relansarea 
studioului de producție a filmelor documentare 
„TeleFilm – Chișinău” cu sprijinul partenerilor 
europeni. Studioul își propunea să realizeze în 
2018 zece filme, șase dintre care – finanțate de 
UE și CoE în cadrul proiectului „Promovarea 
libertății și pluralismului mass-media în RM”. 
„TeleFilm – Chișinău” a fost fondat în anul 1959, 
fiind o asociație de creație, producătoare de fil-
me artistice, documentare și filme-concert.145

145 http://trm.md/ro/social/documentarele-telefilm-chisinau-in-curand-pe-micile-ecrane/
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http://trm.md/ro/social/documentarele
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 X Primul film documentar – „Slovenia mea cu Ala 
Adamia”, produs la „TeleFilm – Chișinău”, după 
relansarea activității studioului, a fost prezen-
tat publicului de la Chișinău la Cinematograful 
„Patria – Loteanu” pe 27 februarie. Filmul pre-
zintă cultura, tradițiile și oamenii Sloveniei prin 
ochii conaționalei noastre, Ala Adamia, stabili-
tă de opt ani în această țară. Echipa „TeleFilm 
– Chișinău” amintea că următoarele documen-
tare vor viza Croația, Estonia, Letonia, Slovacia 
și Republica Cehă.146

 X La mijlocul lunii mai, într-o conferință de pre-
să, administrația de la Radio Patrin anunța că în 
următoarele luni va fi lansat un program radio 
pentru promovarea femeilor și a tinerilor de et-
nie romă. La emisiunea cu durata de aproape 
o oră, difuzată în direct, ascultătorii vor putea 
suna sau trimite mesaje cu întrebări pentru ex-
perții prezenți în studio. Drept îndemn pentru 
lansarea programului a servit faptul că despre 
romii de succes sau despre problemele cu care 
se confruntă comunitatea romă se scrie foarte 
rar. De regulă, sunt realizate doar subiecte des-
pre nunți și case de lux sau despre unele tradiții, 
dar aproape întotdeauna în context negativ.147

 X Postul Elita Tv de la Rezina a realizat șase emi-
siuni de dezbateri „Așa cum este”, traduse și 
în limbajul mimico-gestual, devenind astfel 
primul post regional de televiziune care oferă 
acest tip de servicii. Administrația instituției 
caută fonduri pentru a continua proiectul, iar 
CCA atenționează că nu toate posturile se con-
formează obligației de a asigura interpretarea 
în limbajul mimico-gestual a cel puțin unui bu-
letin de știri pe zi. O problemă este și în faptul 
că nu există suficienți specialiști în limbajul 
semnelor. Ministerul Educației, Culturii și Cer-
cetării ar trebui să se implice, iar universitățile 
de profil să pregătească specialiști care să pose-
de limbajul mimico-gestual.148 

 X La mijlocul lunii septembrie, au fost lansate 
încă două documentare – „Teatrul Mare din So-
roca” și „Legământ”, turnate la studioul „Tele-
Film – Chișinău” al IPNA.149 

146 http://trm.md/ro/social/studioul-telefilm-chisinau-a-lansat-primul-film-documen-
tar-slovenia-mea-cu-ala-adamia/ 

147 http://topmedia.md/program-radio-pentru-promovarea-femeilor-si-tinerilor-de-et-
nie-roma-la-radio-patrin---102531.html

148 http://media-azi.md/ro/stiri/elita-tv-realizat-%C3%AEn-premier%C4%83-pen-
tru-un-post-regional-emisiuni-traduse-%C3%AEn-limbajul-mimico 

149 http://trm.md/ro/cultura/doua-noi-documentare-marca-telefilm-chisinau-au-fost-lan-
sate-la-chisinau/

5.2.1. Opinia și evaluarea experților

 X Instituțiile media au, în general, o diversitate mare 
de produse. Tot spectrul, însă, este acoperit doar 
de televiziunea publică. 

 X Luate separat, fiecare instituție media nu dispune 
de o diversitate a produselor oferite publicului, in-
clusiv când e vorba de anumite teme sau genuri, 
de conținuturi audio/video, de jocuri și programe 
distractive. 

 X Pluralismul intern este problematic. Puține insti-
tuții de presă au un conținut cu adevărat diversifi-
cat, majoritatea dintre ele axându-se pe realizarea 
știrilor și a programelor analitice, restul spațiului 
de emisie fiind acoperit din contul retransmiterii 
unor canale de peste hotare. 

 X Pluralismul intern este deficitar, în special în ce pri-
vește tematica și geografia subiectelor mediatizate 
(majoritatea temelor sunt din Chișinău și vizează 
activitatea Parlamentului, Guvernului, primăriei 
capitalei etc.). În multe cazuri nu este respectat 
principiul egalității de gen al protagoniștilor.

 X Dacă avem trusturi care dețin câteva posturi TV 
fiecare, și dacă acestea difuzează aceleași știri – în 
astfel de condiții nu putem vorbi despre un plura-
lism intern autentic. 

 X Lipsa resurselor financiare se reflectă asupra cali-
tății mass-media în RM. Bunăoară, radiodifuzorii 
au acoperit, în 2018, grila de program cu emisie 
reluată masiv, pentru a avea volumul prevăzut de 
lege. 

 X La puține televiziuni identificăm prezența opi-
niilor publicului larg în cadrul aceluiași serviciu 
de programe sau atestăm accesul publicului la o 
gamă diversificată de opinii. Mai mult, unele te-
leviziuni, platforme online și platforme print for-
mează un lanț informațional care vine din același 
„punct de control”. Aceeași informație, parcă trasă 
la indigo, se perindă de la o sursă informațională 
la alta și astfel formează (dezinformează) opinia 
publică. 

 X Pluralismul intern constituie o mare proble-
mă. Nici chiar radiodifuzorul public regional, cu 
aproape 60 de angajați, nu poate asigura o diversi-
tate de programe. În cazul instituțiilor private, cu 
până la 10 angajați, nici nu poate fi vorba. Aproa-
pe că lipsesc genuri precum investigațiile jurnalis-
tice, istoriile de succes ale tinerilor antreprenori, 
emisiuni despre viața sătenilor din autonomie, 
emisiuni de istorie, emisiuni pentru copii etc. 

 X Majoritatea mass-media din regiunea transnis-
treană funcționează fiind susținută fie de autori-
tăți, fie de holdingul „Sheriff”. Aceste media sunt 
bine dotate tehnic, dar urmează politica editorială 

https://www.youtube.com/watch?v=5WJhwi6QxpY&list=PLbZD9IqguShpMYbtTr0QLs83XfQNeib8V&index=2
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indicată de patroni. Mass-media privată, existen-
tă, dar foarte redusă ca număr și influență, nu 
poate asigura un real pluralism intern.

Afirmația a doua, cu referire la suficiența 
pluralismului intern, a întrunit 28 de puncte, 
cu unul mai mult decât în anul precedent, și 
corespunde unei situații marcate de proble-
me grave (28 – 38 de puncte). 

A treia afirmație: mass-media este a) de ca-
litate, b) de calitate în cea mai mare parte, c) 
în mare parte, d) în măsură mică, e) nu este de 
calitate. Răspunsurile la această afirmație sta-
bilesc dacă: produsele mediatice sunt realizate 
conform normelor profesionale și tehnice; pro-
dusele mediatice sunt oferite adecvat (ce, când 
și cum propun serviciile de programe radio/TV; 
ce pachete de canale TV în cablu sunt propuse; 
cum sunt machetate presa scrisă și online); cali-
tatea mass-media nu este compromisă de dero-
gări de la normele profesionale (de propagan-
dă, dezinformare, manipulare etc.). 

5.3. Cronologie

 X La mijlocul lunii mai, CCA a amendat mai multe 
posturi de televiziune pentru încălcarea legislației 
privind reflectarea campaniei electorale pentru 
alegerile locale noi din 20 mai 2018. Membrii CCA 
au constatat că unii radiodifuzori s-au compromis 
în această campanie și au arătat vădit pe care din-
tre concurenții electorali i-au favorizat. Astfel, pos-
turile de televiziune TV8, Accent TV, NTV Moldova, 
Exclusiv TV, RTR Moldova și Jurnal TV au primit 
amenzi de 5.000 mii de lei, iar postul TV Ren Mol-
dova a fost amendat cu 7.500 de lei.150

 X Majoritatea instituțiilor media monitorizate în 
intervalul 12-19 mai 2018 nu au oferit acces egal 
tuturor candidaților în alegerile locale noi din 20 
mai 2018, nu au asigurat pluralismul de opinie și 
nu au reflectat corect și echidistant campania elec-
torală, releva un raport de monitorizare a com-
portamentului mass-media în campania electora-
lă, lansat de CJI pe 22 mai. Principalele concluzii 
ale monitorizării arătau că în ultima săptămână 
de campanie, aproape la fiecare radiodifuzor au 
fost observate atitudini favorabile sau defavorabi-
le în raport cu anumiți candidați, iar câteva cana-
le i-au promovat deschis pe unii candidați. Astfel, 
posturile cu acoperire națională Prime TV, Canal 

150 http://topmedia.md/alegeri-locale-mai-multe-posturi-de-televiziune-au-fost-amenda-
te-pentru-incalcarea-legislatiei-electorale---102587.html 

2 și Publika TV, care au anunțat că nu vor reflecta 
campania electorală, și, în consecință, nu au fost 
monitorizate de CCA, au difuzat în buletinele de 
știri multiple materiale cu caracter electoral prin 
care au promovat-o direct pe candidata indepen-
dentă Silvia Radu și l-au defavorizat pe candidatul 
PPDA/PAS/PLDM Andrei Năstase. Posturile NTV 
Moldova și Accent TV l-au promovat deschis pe 
Ion Ceban, candidatul PSRM la primăria Chișinău, 
favorizându-l, totodată, pe Alexandr Usatîi, can-
didat PSRM la primăria Bălți. Jurnal TV, în unele 
știri, l-a promovat direct pe candidatul PPDA/PAS/
PLDM Andrei Năstase și a defavorizat-o pe candi-
data independentă Silvia Radu.151 

 X La sfârșitul lunii iunie, un raport prezentat de CJI 
constata că în ultimele luni s-au amplificat tenta-
tivele de dezinformare a publicului prin interme-
diul unor tehnici de manipulare folosite de jurna-
liști, cele mai frecvente fiind: tehnica informației 
prioritare, tehnica dușmanului intern sau extern, 
tehnica salvatorului național și tehnica sugestiei. 
Constatările raportului semnalau că mass-media 
din RM continuă să reflecte subiectele de interes 
public în baza preferințelor politice, favorizând 
anumite partide și politicieni. Potrivit raportului 
realizat în baza rezultatelor monitorizării a 12 in-
stituții media, jurnaliștii au făcut uz de amestecul 
faptelor cu opiniile, iar generalizarea a fost o altă 
încălcare a normelor deontologice, utilizată pe 
larg. În topul celor mai frecvente încălcări deon-
tologice se mai regăseau trimiterea la surse impo-
sibil de verificat, lipsa dreptului la replică pentru 
cei vizați, trunchierea și scoaterea din context a 
declarațiilor și citatelor. Constatările se refereau 
la posturile Publika TV, Prime TV, Canal 2, Canal 
3, Moldova 1, Jurnal TV, Accent TV, RTR Moldova, 
NTV Moldova, precum și la portalurile Noi.md, 
Sputnik.md și Deschide.md. În raport s-a analizat 
felul în care au fost reflectate câteva evenimente 
de interes public: condamnarea lui Chiril Lucin-
schi în prima instanță, manifestațiile de 1 mai și 
9 mai, marșul „Fără Frică”, turul doi al alegerilor 
locale noi pentru funcția de primar al Chișinău-
lui și protestul din 24 iunie împotriva invalidării 
mandatului de primar al lui Andrei Năstase. CJI 
recomanda CCA să se autosesizeze și să inițieze 
monitorizarea posturilor TV al căror conținut este 
semnalat ca sursă de informații manipulatoare 
sau eronate.152 

 X În luna iulie, Avocatul Poporului Mihail Cotoro-
bai se arăta dezamăgit de modul de prezentare 
la postul de televiziune Prime a știrii despre 
reacția sa la declarațiile primarului orașului 
Orhei Ilan Șor. În opinia Ombudsmanului, prin 
unele afirmații, instituția media a indus în eroare 

151 http://topmedia.md/un-nou-raport-majoritatea-radiodifuzorilor-nu-au-reflectat-co-
rect-si-echidistant-campania-pentru-alegerile-locale-2018-doc---102650.html 

152 http://media-azi.md/ro/stiri/raport-cji-%C3%AEn-ultimele-luni-s-au-amplificat-tentati-
vele-de-dezinformare-publicului-prin 
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publicul și i-a trunchiat vădit mesajul. Postul de 
televiziune a folosit declarații ale lui Ilan Șor, care 
nu erau pomenite în comunicatul Oficiului Avoca-
tului Poporului și care nu reflectau discursul de 
ură și incitarea la ură și violență, prezente în me-
sajul despre care vorbise Ombudsmanul. Avocatul 
Poporului considera că, prin lipsa de acuratețe în 
prezentarea știrii, publicul a fost informat greșit 
despre motivele care l-au făcut să reacționeze la 
cazul dat. M. Cotorobai amintea că, potrivit arti-
colului 2.3 al Codului deontologic al jurnalistului 
din RM, jurnalistul trebuie să atribuie citatele cu 
acuratețe: „Citatele trebuie să fie exacte, iar în ca-
zul citării parțiale, jurnalistul are obligația de a nu 
denatura mesajul persoanei citate”. M. Cotorobai 
mai preciza că în perioada exercitării manda-
tului său de Avocat al Poporului a monitorizat 
permanent situația privind libertatea presei și 
libertatea de exprimare în RM, prezentându-și 
opinia pe diverse probleme din sfera dată în 
comunicate de presă, dar și în rapoartele anua-
le cu privire la respectarea drepturilor omului 
în țara noastră în anii 2015, 2016 și 2017. M. Co-
torobai sublinia rolul presei în promovarea valo-
rilor drepturilor și libertăților omului, statului de 
drept și respectului față de demnitatea umană.153 

5.3.1. Opinia și evaluarea experților

 X Redacțiile depind de clienți, pe partea financia-
ră. Uneori, fiecare client comercial e important. 
De aceea, din ce în ce tot mai multe redacții în 
mod conștient nu practică jurnalism de calitate, 
acceptă autocenzura pe anumite subiecte, chiar 
dacă nu agreează materialele pe care le fac.

 X Calitatea produsului jurnalistic are de suferit din 
cauza finanțării insuficiente. Instituțiile nu pot 
investi în produse de calitate, deoarece nu sunt 
capabile să acopere costurile. Calitatea unor pro-
duse media este afectată și de lipsa pluralismu-
lui, a numărului redus de investigații jurnalistice 
și a materialelor de autor. Într-o mare măsură, 
mass-media este o oglindă a agendei politice și nu 
invers, cum ar trebui, de fapt, să fie.

 X Multe mass-media nu sunt calitative nu doar ca 
și conținuturi sau corectitudine a limbii, dar și 
ca design. Mai există ziare editate în variantă 
alb-negru, demult depășită de timp. 

 X La nivel de calitate în TV avem, probabil, situ-
ația cea mai gravă, datorită afilierii politice di-
recte sau indirecte a unor posturi cu acoperire 
considerabilă. Dacă la nivel local situația e mai 

153 http://ombudsman.md/ro/content/comunicat-de-presa-48

degajată, atunci la nivel central – cu excepția 
câtorva TV care își mențin echidistanța – bătă-
lia e vizibilă fără mare efort. Practic, orice știre 
e tratată astfel, încât proprietarul și anturajul 
lui să iasă într-o lumină cât mai bună, iar con-
curenții – într-o lumină cât mai proastă, deseori 
prin manipulări rudimentare.

 X Multe instituții media sunt în proprietatea, di-
rectă sau prin persoane interpuse, a unor poli-
ticieni, iar politicile editoriale răspund interese-
lor acestora.

 X Deseori, produsele mass-media nu respectă nor-
mele deontologice. În goană după audiență sunt 
încălcate drepturile copiilor și ale victimelor. 
Instituțiile media, controlate politic, au devenit 
instrumente de propagandă și manipulare, iar 
în unele cazuri – și de dezinformare (exemple: 
campania electorală din Chișinău și falsul des-
pre „închirierea” orașului de către arabi; falsul 
despre amenințările în adresa diplomaților din 
Germania etc.).

 X În Moldova mass-media sunt extrem de polari-
zate politic, având de suferit, în final, calitatea 
presei.

 X Produsele mass-media de calitate corespunză-
toare sunt în cantitate mică, deoarece prevalea-
ză cele distractive și nu cele educative.

 X Calitatea scăzută a mass-media se datorează ne-
ajunsurilor financiare ale unor instituții, dar și 
profesionalismului scăzut al angajaților.

 X Dincolo de manipulare și dezinformare, cali-
tatea tehnică lasă de dorit. A devenit o normă 
acceptată: oferte de produse media provenite, 
de fapt, din unul și același „generator”. Și multi-
plexul lansat de stat, de asemenea, dă temei de 
discuții în privința calității semnalului.

 X Presa afiliată nu poate fi decât de calitate proas-
tă, iar când lansează știri false și părtinitoare, 
ea devine și periculoasă. Un exemplu de acest 
fel este știrea falsă difuzată de către Publika TV, 
la data de 7 septembrie 2018, care zice: „Diplo-
mații și angajații Ambasadei Moldovei la Berlin 
sunt amenințați cu moartea. Personalul Amba-
sadei și al Consulatului a fost evacuat la solici-
tarea serviciilor speciale din Berlin”. Fără a lua 
legătura cu oficialii instituțiilor vizate sau cu 
poliția din Germania, televiziunea se „aventu-
rează” în discuții cu experți locali care, în uni-
son, insistă pe faptul că „era de așteptat o astfel 
de reacție agresivă față de cetățenii RM”, „ este 
o răzbunare” etc. Informația a fost preluată/ti-
rajată și de alte instituții mass-media.

 X În UTAG există din abundență programe poli-
tice, subiecte de la întâlnirile autorităților, de 
la briefinguri, de la vizitele delegațiilor străine 
etc. De fapt, foarte mulți jurnaliști slujesc politi-

http://ombudsman.md/ro/content/comunicat-de-presa-48
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cienii și nu publicul din autonomie. 
 X Calitatea produselor media, influențată de teh-

nologiile informaționale, dar și de legislația 
națională, a impus rigori pentru calitatea pro-
dusului autohton. Mai trebuie să așteptăm ca 
această calitate să crească. 

 X Calitatea produselor lasă de dorit din motiv că, 
deseori, lipsesc sursele relevante de informație, 
sunt atrași puțini experți în realizarea subiec-
telor, rareori apar materiale analitice, materi-
ale pe teme economice, investigații jurnalistice, 
materiale despre drepturile omului sau despre 
minoritățile etnice. 

Afirmația a doua, cu referire la suficiența pluralismului intern, a întrunit 28 de puncte, cu 
unul mai mult decât în anul precedent, și corespunde unei situații marcate de probleme grave 
(28 – 38 de puncte). 

A treia afirmație: mass-media este a) de calitate, b) de calitate în cea mai mare parte, c) în mare parte, 
d) în măsură mică, e) nu este de calitate. Răspunsurile la această afirmație stabilesc dacă: produsele 
mediatice sunt realizate conform normelor profesionale și tehnice; produsele mediatice sunt oferite 
adecvat (ce, când și cum propun serviciile de programe radio/TV; ce pachete de canale TV în cablu sunt 
propuse; cum sunt machetate presa scrisă și online); calitatea mass-media nu este compromisă de dero-
gări de la normele profesionale (de propagandă, dezinformare, manipulare etc.). 

Capitolul VI. 
Securitatea informațională 
din perspectivă mediatică

Indicatorul conține 2 afirmații. 

Prima afirmație: în spațiul informațional activează instituții mediatice autohtone care contribuie a) 
plenar, b) în cea mai mare parte, c) în mare parte, d) în măsură mică, e) deloc la fortificarea securită-
ții informaționale. Răspunsurile la această afirmație stabilesc dacă: majoritatea frecvențelor audio/tv 
aparțin radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția RM; acești radiodifuzori oferă servicii de programe care 
răspund rigorilor de pluralism și calitate; serviciile de programe conțin, cel puțin 25 la sută (exceptând 
publicitatea, promo și teleshopping-ul) produse autohtone difuzate în primă audiție în intervalul ora 
6.00. – ora 24.00.; ofertele în cablu conțin canale din țară și canale străine cu servicii de programe ce 
nu pot submina securitatea informațională a țării; majoritatea presei scrise, ca număr și ca tiraj, ma-
joritatea presei online, ca număr și ca număr de utilizatori, oferă conținuturi care răspund rigorilor 
de pluralism și calitate, iar conținuturile, în proporție de cel puțin 50 la sută sunt autohtone; filmele 
pentru Tv-uri sunt achiziționate luând în calcul asigurarea securității informaționale; există un sistem 
adecvat de media literacy; există imunitate socială la propagandă.

6.1. Cronologie
 X La mijlocul lunii ianuarie, CCA a obligat radi-

odifuzorii și distribuitorii de servicii din RM 
să-și adapteze serviciile de programe audiovi-
zuale în conformitate cu prevederile legii „an-
ti-propaganda”. Astfel, potrivit deciziei CCA, 
radiodifuzorii vor asigura protecția cetățeni-

lor de eventuale tentative de dezinformare 
sau de informare manipulatoare din exterior 
și excluderea provocărilor cu caracter media-
tic îndreptate împotriva RM prin neadmiterea 
spre transmisie/retransmisie a programelor de 
televiziune și radio cu conținut informativ, in-
formativ-analitic, militar și politic care nu sunt 
produse în statele membre ale UE, SUA, Canada, 
precum și în statele care nu au ratificat Conven-
ția Europeană cu privire la televiziunea trans-
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frontalieră. Amenzile, în cazul încălcării aces-
tor prevederi, variază între 40.000 și 70.000 de 
lei, iar pentru încălcarea repetată – între 70.000 
și 100.000 de lei. Retragerea licenței de emisie 
se va aplica doar după aplicarea graduală a 
sancțiunilor. De asemenea, CCA a aprobat și un 
nou model al Concepției generale a serviciului 
de programe. Radiodifuzorii vor prezenta spre 
aprobare Concepția generală a serviciului de 
programe, conform modelului, până la data de 
9 februarie 2018. La rândul lor, distribuitorii de 
servicii vor prezenta notificări cu privire la mo-
dificările pe care le vor face în Oferta serviciilor 
de programe retransmise. Totodată, CCA urma 
să monitorizeze, pe parcursul anului 2018, radi-
odifuzorii și distribuitorii de programe privind 
respectarea noilor prevederi. Legea pentru 
completarea Codului audiovizualului al RM cu 
norme privind securizarea spațiului informați-
onal a fost publicată în Monitorului Oficial din 
12 ianuarie 2018 și urmează să intre în vigoare 
în termen de 30 de zile – pe 12 februarie.154 

 X În februarie, CJI a lansat atelierul online „Depis-
tarea fotografiilor false și a manipulării vizu-
ale”, în care experta Olga Iurcova, co-fonda-
toarea proiectului www.StopFake.org, a pus la 
dispoziție jurnaliștilor o serie de instrumente 
care permit depistarea imaginilor false și, re-
spectiv, evitarea manipulării vizuale. Pentru 
comoditatea utilizatorilor, atelierul online este 
structurat pe 6 părți, în cadrul cărora instruc-
toarea explică algoritmul de verificare a foto-
grafiilor printr-un șir de programe care oferă 
posibilitatea de a stabili sursa primară a imagi-
nilor, de a analiza gradul de prelucrare a unei 
imagini, precum și un catalog al instrumentelor 
de verificare online a fotografiilor. De aseme-
nea, Olga Iurcova a explicat modul în care poa-
te fi demonstrată autenticitatea fotografiilor cu 
ajutorul instrumentelor de localizare Google 
(Maps, Earth sau Streetview).155 

 X Pe 12 februarie au intrat în vigoare noile mo-
dificări la Codul Audiovizualului, cunoscute 
drept „legea anti-propagandă”. Radiodifuzorii 
și distribuitorii de servicii urmau să prezinte, 
până pe data de 9 februarie, pentru aprobare, 
concepțiile revăzute ale serviciilor de progra-
me. Pentru că nu s-au conformat noilor cerin-
țe, TV Găgăuzia, VTV, TV RAIN, ART TV, AXIAL 
TV, MOLDOVA 2, PRUT TV, RTR Moldova și REN 
Moldova, precum și posturile de radio GRT FM 
și ART FM au fost sancționate de către CCA cu 
amenzi a câte 5000 de lei. Nerespectarea de 
către radiodifuzori și distribuitorii de servicii 
a legislației audiovizuale implică aplicarea de   

154 http://media-azi.md/ro/stiri/cca-obligat-radiodifuzorii-s%C4%83-%C8%99i-racorde-
ze-grila-de-emisie-conform-prevederilor-legii-%E2%80%9Eanti

155 http://media-azi.md/ro/stiri/cji-lanseaz%C4%83-un-atelier-line-pentru-depistarea-fo-
tografiilor-false

către CCA a unor sancțiuni, care ajung până la 
amenzi între 40.000 de lei și 70.000 de lei, iar în 
cazul încălcărilor repetate – între 70.000 de lei 
și 100.000 de lei.156  

 X La mijloc de februarie experții comunității Wat-
chDog au lansat studiul „Influența mediatică a 
FR asupra opțiunilor (geo)politice în RM”. Una 
dintre concluziile studiului era că posturile TV 
pe care le vizionează moldovenii sunt determi-
nante în formarea opțiunilor lor politice. Au-
torii studiului au comparat datele ce se conțin 
în Barometrul Opiniei Publice privind posturi-
le preferate și viziunile politice ale cetățenilor 
față de anumiți lideri din alte țări. Astfel, pre-
ședintele rus Vladimir Putin se află în vârful 
ratingului pentru persoanele care au indicat că 
privesc preponderent posturile de televiziune 
Prime, NTV Moldova și RTR Moldova. Cancela-
rul german Angela Merkel se află în top pentru 
cei ce urmăresc posturile de televiziune Jurnal 
TV, PRO TV, TV8. Autorii precizau că metodele 
de analiză nu permit concluzii cu privire la o 
relație cauză – efect, dar, ținând cont de carac-
terul multidimensional al opiniei publice, este 
evidentă interdependența dintre consumul de 
media și opțiunile politice ale cetățenilor.157 

 X La sfârșitul lunii februarie, CCA a sancționat 
postul de televiziune RTR Moldova cu o amendă 
de 50 de mii de lei pentru încălcări ale „legii an-
ti-propagandă”. CCA constata că în cadrul bule-
tinelor informative „Вести Moldova” și „Вести 
недели Moldova” au fost difuzate subiecte rea-
lizate de postul de televiziune Россия 1 din FR 
și prezentate ca știri externe. Ponderea subiec-
telor realizate de postul de televiziune Россия 
1 în raport cu ponderea subiectelor realizate 
de RTR Moldova a constituit minimum 28% și 
maximum – 41% din volumul total al unui bu-
letin informativ. CCA a examinat și modul de 
executare a prevederilor legislației în vigoare 
de către mai mulți distribuitorii de servicii. Doi 
dintre aceștia – TV-BOX SRL și MEGATRAFIC 
SRL – au fost sancționați cu amenzi de 40.000 
de lei fiecare.158 

 X La începutul lunii aprilie, CJI a lansat atelie-
rul online „Fals sau Fapt?”, menit să-i ajute pe        
jurnaliști și pe consumatorii de produse media 
să verifice faptele și, respectiv, să combată ști-
rile false.159

 X CJI a desfășurat, în perioada 20-22 aprilie, al 
patrulea program de instruire pentru învăță-

156 http://media-azi.md/ro/stiri/cca-amendat-mai-mul%C8%9Bi-radiodifuzori-ca-
re-nu-s-au-conformat-cerin%C8%9Belor-legii-anti-propagand%C4%83

157 http://media-azi.md/ro/stiri/concluziile-unui-studiu-posturile-tv-pe-care-le-vizionea-
z%C4%83-moldovenii-sunt-determinante-%C3%AEn

158 http://cca.md/news/comunicat-de-pres-12
159 http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%9Efals-sau-fap-

t%E2%80%9D-cji-ajut%C4%83-jurnali%C8%99tii-%C8%99i-consumatorii-de-produ-
se-media-s%C4%83-depisteze-%C8%99tirile

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAprorivKMGZCM4NuHgP9Gi6oT3TTuRnK
http://www.stopfake.org/
http://media-azi.md/ro/stiri/cca
http://media-azi.md/ro/stiri/cji
https://www.youtube.com/watch?v=d945cLyHewY&list=PLAprorivKMGY37-jnLBsCLzKMixQ3PmMa&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=d945cLyHewY&list=PLAprorivKMGY37-jnLBsCLzKMixQ3PmMa&index=1
http://media-azi.md/ro/stiri/cca
http://media-azi.md/ro/stiri/concluziile
http://cca.md/news/comunicat
http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%9Efals-sau-fapt%E2%80%9D-cji-ajut%C4%83-jurnali%C8%99tii-%C8%99i-consumatorii-de-produse-media-s%C4%83-depisteze-%C8%99tirile
http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%9Efals-sau-fapt%E2%80%9D-cji-ajut%C4%83-jurnali%C8%99tii-%C8%99i-consumatorii-de-produse-media-s%C4%83-depisteze-%C8%99tirile
http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%9Efals-sau-fapt%E2%80%9D-cji-ajut%C4%83-jurnali%C8%99tii-%C8%99i-consumatorii-de-produse-media-s%C4%83-depisteze-%C8%99tirile
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tori, la care au participat 18 cadre didactice din 
diverse localități ale Moldovei, inclusiv regiu-
nea transnistreană. Programul de instruire a 
fost realizat în baza curriculei Educație pentru 
media, aprobată de Ministerul Educației, pre-
cum și a auxiliarului didactic pentru pilotarea 
acestui curs opțional. Scopul cursului este de a 
crește gradul de înțelegere și utilizare raționa-
lă a media de către elevi, de a educa un cetă-
țean-consumator de media avizat și responsabil 
prin formarea competenței socioculturale de 
cunoaștere/înțelegere și apreciere a valorilor, 
normelor sociale transmise de media.160 

 X În luna aprilie, SUA anunțau că vor oferi un 
grant de două milioane de dolari pentru 
dezvoltarea cinematografiei autohtone. Ba-
nii vor fi oferiți caselor locale de producție 
pentru producerea în Moldova a filmelor și 
serialelor. Programul își propunea să extindă 
capacitatea locală de producție internă de înaltă 
calitate, creând astfel oportunități pentru copro-
ducții și investiții internaționale. Finanțarea se 
va oferi pentru producția de televiziune la nivel 
local, licențierea și distribuirea formatelor de te-
leviziune americane sau programelor de diver-
tisment pentru difuzarea în Moldova și dublarea 
conținutului de divertisment american și euro-
pean în limba română la televiziunile din RM.161 

 X În luna iulie, CJI anunța câștigătorii granturilor 
pentru campanii împotriva dezinformării și pro-
pagandei în media: ONG Academia de Creație și 
Inovații Mediatice cu proiectul „Gândești ca ei? 
sau DOSAR «Fact checking»” și SRL Miraza cu 
proiectul „Din fake în fake!”. La concurs au fost 
depuse șase dosare. Granturile pentru campanii 
împotriva dezinformării și propagandei în me-
dia au fost acordate de CJI în calitate de partener 
în cadrul proiectului „Presa în sprijinul demo-
crației, incluziunii și responsabilității în Moldo-
va” (MEDIA-M), finanțat de USAID și implemen-
tat de Internews. Proiectul MEDIA-M își propune 
să promoveze dezvoltarea unei prese indepen-
dente și profesioniste în Moldova, contribuind 
la formarea unui sector media mai rezistent la 
presiuni politice și financiare.162 

 X În luna august, 16 profesori de la diferite institu-
ții de învățământ preuniversitar din Moldova au 
fost instruiți în domeniul educației pentru me-
dia și urmează să predea acest curs opțional în 
clasele a VII-a și a VIII-a. Programul de instruire 
a fost realizat în baza curriculei Educație pentru 
Media, aprobat de Ministerul Educației, Culturii 
și Cercetării în luna mai 2018, precum și a auxi-

160 http://media-azi.md/ro/stiri/o-nou%C4%83-genera%C8%9Bie-de-%C3%AEn-
v%C4%83%C8%9B%C4%83toare-au-fost-instruite-%C3%AEn-domeniul-educa%C8%-
9Biei-pentru-media

161 http://www.realitatea.md/sua-va-oferi-un-grant-de-2-milioane-de-dolari-pentru-reali-
zarea-filmelor-si-a-serialelor-moldovenesti_76224.html 

162 http://media-azi.md/ro/stiri/au-fost-desemna%C8%9Bi-c%C3%A2%C8%99tig%C4%-
83torii-granturilor-pentru-campanii-%C3%AEmpotriva-dezinform%C4%83rii-%C8%99i 

liarului pentru pilotarea acestui curs opțional.163 
Pe parcursul anului 2018 CJI a desfășurat patru 
instruiri de acest gen.164

 X La sfârșitul lunii august, a apărut o nouă publi-
cație web care purta o denumire asemănătoare 
cu cea a proiectului Reporter de Gardă, la care 
lucrează jurnaliști de investigație de la ZdG. În 
pofida asemănării și a termenului de „reporter” 
din titlu, conținutul acesteia era total diferit de 
ceea ce s-au obișnuit să primească cititorii inves-
tigațiilor produse de echipa ZdG. Jurnaliștii care 
se ocupă de mai mult timp de combaterea știri-
lor false sunt de părere că site-urile clonă sunt 
foarte periculoase pentru public, deoarece pot 
crea confuzie. Publicația nouă nu era un websi-
te, fiind găzduită pe o platformă de blogging – lu-
cru mai puțin obișnuit în domeniul mass-media, 
care preferă, de regulă, să aibă propriul site. Nu 
e pentru prima oară când instituții media se cioc-
nesc de apariția unor site-uri care au utilizat de-
numirea și logo-ul site-ului original. Adresările 
către organele de drept nu s-au soldat cu succes. 
Autoritățile responsabile de combaterea infrac-
țiunilor cibernetice au anunțat că nu pot depista 
autorul site-ului clonă. Printre alte site-uri clonă 
apărute în mediul online au fost Jurnalul.md, 
care seamănă cu Jurnal.md și Ziarul Națiunii, o 
copie după Ziarul Național.165 

 X În luna septembrie, mai mulți politicieni, jurna-
liști, analiști au remarcat profiluri false de Face-
book deschise în numele lor. Printre aceștia se 
numără politicienii Maria Ciobanu, Chiril Lucin-
schi, expertul Victor Ciobanu, jurnalista Natalia 
Morari și alții. Jurnalista N.Morari a calificat 
acest fapt drept o nouă strategie pe care ar folo-
si-o „armata trollilor plătiți de guvernare”.166 

 X În anul de studii 2018-2019 mai mulți învățători 
și profesori instruiți de CJI au dat start activități-
lor de educație pentru media. Peste 1500 de elevi 
din clasele III-IV și VII-VIII studiază această ma-
terie, fie ca oră opțională, fie în cadrul orelor de 
diriginție. La treapta primară, 45 de cadre didac-
tice predau Educația pentru media în 11 raioane, 
în municipiul Chișinău și în 2 orașe din stânga 
Nistrului. La treapta gimnazială, 20 profesori din 
10 raioane și municipiul Chișinău au ales să pre-
dea acest curs opțional. Toți profesorii și elevii 
implicați în acest proces beneficiază de manuale 
gratuite oferite de CJI.167 

 X În perioada 22-28 octombrie, a fost organizată 

163 http://media-azi.md/ro/stiri/educa%C8%9Bia-pentru-media-trece-de-la-treapta-pri-
mar%C4%83-la-cea-gimnazial%C4%83-cji-instruit-un-nou-grup 

164 https://educatia.mediacritica.md/ro/2018/12/18/10-realizari-ale-cji-in-anul-2018-in-
domeniul-educatiei-media/

165 http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%9Eatacul-clonelor%E2%80%9D-reporter-de-
gard%C4%83-din-chi%C8%99in%C4%83u-are-un-site-geam%C4%83n

166 https://unimedia.info/stiri/foto-Atac-de-tip-nou-al-trollilor-Natalia-Morari-Victor-Cioba-
nu-dar-i-alte-persoane-publice-raporteaza-profiluri-false-de-Facebook-deschise-in-nume-
le-lor-161413.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

167  http://topmedia.md/
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prima ediție a Săptămânii Educației Media, des-
fășurată la inițiativa CJI. Săptămâna Educației 
Media s-a încheiat cu lansarea primului program 
de instruire adresat învățătorilor care predau în 
limba rusă. În evenimentele desfășurate cu oca-
zia Săptămânii Educației Media au fost implicați 
circa 600 de elevi, 50 de profesori și 80 de părinți. 
Activitățile au fost organizate în 20 de licee și 
gimnazii din raioanele Fălești, Florești, Căușeni, 
Strășeni, Orhei, Criuleni, Leova, Drochia, Râbni-
ța și municipiul Chișinău.168 

 X În luna noiembrie, deputata Inna Șupac (fracți-
unea PCRM) a solicitat audierea în ședința Par-
lamentului a președintelui CCA, în legătură cu 
difuzarea de către Publika TV a unui material pe 
care parlamentara îl considera fake news. În ma-
terial se vorbea despre presupusa amenințare cu 
moartea a angajaților Ambasadei și Consulatului 
RM de la Berlin, în contextul expulzării profeso-
rilor turci din Moldova. Șupac a adresat anterior 
o solicitare către Ministerul Afacerilor Exter-
ne și Integrării Europene (MAIEI) cu privire la 
cele întâmplate la Ambasada RM din Berlin pe 
7 septembrie. I s-a răspuns că în acea zi au avut 
loc proteste, însă, potrivit informațiilor oferite 
de ambasadorul Oleg Serebrian, niciunul dintre 
angajații misiunii și membrii familiilor lor nu 
au primit amenințări personale. În legătură cu 
aceasta, Inna Șupac a dorit să afle de la preșe-
dintele CCA ce măsuri au fost luate față de postul 
Publika TV și proprietarul acestuia, Vlad Plahot-
niuc, pentru difuzarea unei știri false. Președin-
tele CCA afirma în Parlament, pe 8 noiembrie, 
că personal nu a identificat elemente de fals în 
emisiunea vizată și i-a reproșat deputatei că nu 
s-a adresat mai întâi la CCA, pentru a vedea dacă 
autoritatea consideră că în această emisiune au 
fost difuzate informații false sau nu.169 

 X Pe 15 noiembrie, CCA și Comisia pentru Radio și 
Televiziune din Lituania au semnat la Chișinău 
un Acord de Cooperare în cadrul masei rotun-
de „Combaterea discursului instigator la ură în 
mass-media: experiența Lituaniei pentru RM”, 
organizată de CCA cu suportul Proiectului Co-
mun al UE și CoE „Promovarea libertății și plu-
ralismului mass-mediei în Republica Moldova”. 
Astfel, CCA va beneficia de bunele practici ale 
Lituaniei în ceea ce vizează combaterea știrilor 
false, a discursului instigator la ură, dezinfor-
mării și propagandei.170 

 X OSCE va monitoriza modul în care mass-media 
din RM va reflecta campania electorală pen-

168 http://media-azi.md/ro/stiri/s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-educa%C8%9Biei-me-
dia-inspirat-sute-de-elevi-profesori-%C8%99i-p%C4%83rin%C8%9Bi-s%C4%83-citeas-
c%C4%83-presa-%C3%AEn-mod

169 http://media-azi.md/ro/stiri/cca-urmeaz%C4%83-s%C4%83-%C8%99i-ex-
pun%C4%83-pozi%C8%9Bia-%C3%AEn-leg%C4%83tur%C4%83-cu-emisiunea-publi-
ka-tv-despre-presupusele

170 http://cca.md/news/consiliul-coordonator-al-audiovizualului-semnat-un-acord-de-co-
operare-cu-comisia-pentru-radio-i

tru alegerile parlamentare din 24 februarie 
2019. Declarația a fost făcută într-o conferință 
de presă de către reprezentantul OSCE pentru 
Libertatea Presei, Harlem Desir, care, în peri-
oada 27-30 noiembrie, s-a aflat într-o vizită în 
RM. Harlem Desir, între altele, a încurajat au-
toritățile moldovenești să creeze un mediu mai 
favorabil pentru dezvoltarea mass-media. Con-
centrarea mai multor instituții media în mâini-
le unor persoane care, concomitent, reprezintă 
și niște figuri politice importante, contravine 
diversității și pluralismului mass-media, a re-
marcat reprezentantul OSCE. „Cred că cel mai 
bun răspuns pentru a contracara propaganda, 
dezinformarea, știrile false este un jurnalism 
de calitate, informația de calitate adusă la cu-
noștința cetățenilor de către mass-media inde-
pendentă”, a mai spus Harlem Desir.171 

 X În luna decembrie, Ambasada SUA în Moldova 
denunța pe Facebook o pagină falsă a proiectu-
lui Stop Fals, creat de API. „Această pagină fal-
să a proiectului Stop Fals! a furat branding-ul 
și conținutul partenerilor locali ai Ambasadei 
SUA Chișinău, inclusiv Asociatia Presei Indepen-
dente și Centrul pentru Jurnalism Independent 
Moldova. Această pagină a fost creată de actori 
necunoscuți, cu scopul aparent de a discredita 
organizațiile de presă libere, legitime și de a 
crea confuzii publicului moldovenesc. Știm că 
Facebook nu tolerează folosirea platformei sale 
pentru a răspândi dezinformarea sau de a imita 
organizații legitime. Sperăm că Facebook va lua 
măsuri în timp scurt pentru a elimina pagina 
falsă Stop Fals, având în vedere în special faptul 
că această pagină a fost deja raportată către Fa-
cebook de mai multe ori de către organizațiile 
afectate”, scriau reprezentanții Ambasadei.172 

 X La sfârșitul anului 2018, publicația online 
Newsmaker.md a făcut o trecere în revistă a 
celor mai răsunătoare știri false. Pe lângă „eva-
curaea Ambasadei Moldovei de la Berlin”, „ca-
zul Kozlovska”, numărul de emigranți din țară 
etc., publicația amintea și de filmul documentar 
despre furtul miliardului, pe care îl anunța în 
februarie o televiziune de la Chișinău. Televizi-
unea preciza că filmul a fost realizat de o insti-
tuție cu autoritate din Ucraina – „Adevărul eu-
ropean”. Newsmaker, verificând informația, a 
constatat că „Adevărul european” nu avea nicio 
atribuție la documentar și că televiziunea, de 
fapt, făcea trimitere la un site-clonă, pe care era 
plasat filmul „Furtul Secolului. Privire de alter-
nativă asupra scandalului moldovenesc”. Vizi-
onându-l, publicația a descoperit că filmul este 

171 https://www.realitatea.md/osce-va-monitoriza-cum-mass-media-din-moldova-va-re-
flecta-campania-electorala_87652.html

172 https://unimedia.info/ro/news/feea7e653c14aad5/ambasada-sua-in-moldova-denun-
ta-o-pagina-clona-a-proiectului-stop-fals.html?utm_source=Site%20Widgets&utm_
medium=Last%20News%20Widget&utm_campaign=Last%20News%20Widget
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identic cu cel realizat la comanda Partidului Șor 
și rulat în cadrul unor „prezentări închise” în 
mai multe regiuni ale țării. Mesajul central al 
filmului, amintea publicația, era că primarul de 
Orhei nu este implicat în furt.173 

6.1.1. Opinia și evaluarea experților

 X Securitatea informațională este un capitol la 
care instituțiile media, atât locale cât și străine, 
se descurcă.

 X Frecvențele audio și TV aparțin, în mare parte, 
radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția RM. De 
asemenea, în mare parte, aceștia oferă servicii 
ce corespund rigorilor de pluralism și calitate. 

 X Din 12 februarie 2018 au fost interzise știrile și 
emisiunile analitice din FR pe teritoriul Moldo-
vei. Acest lucru a securizat spațiul informațio-
nal al țării, lipsindu-l de propaganda rusească. 

 X Televiziunea, în RM, continuă să fie pe primul 
loc în privința influenței asupra auditoriului, 
iar între canalele TV ce difuzează pe teritoriul 
țării prevalează cele străine, și în primul rând, 
din Rusia. Acest fapt se răsfrânge negativ asu-
pra securității informaționale a țării. 

 X În realitate, securitatea informațională a țării 
nu preocupă autoritățile la modul serios, iar 
acțiunile în acest sens sunt sporadice și mai 
mult declarative. Instituțiile media autohtone 
contribuie prea puțin la fortificarea securității 
informaționale, iar autoritățile, prin CCA, nu se 
implică suficient pentru a diminua influența 
propagandei externe. „Legea anti-propagandă” 
a avut un efect mic, deoarece s-au găsit foarte 
repede modalități de a ocoli interdicția de a di-
fuza știri pro-Kremlin (aceleași știri de la Mos-
cova sunt sonorizate de jurnaliștii posturilor 
pro-ruse din Moldova și prezentate ca produs 
autohton). Unele din instrumentele de propa-
ganda, cum ar fi agenția Sputnik, de exemplu, 
nu au fost afectate în niciun fel. Autonomia 
găgăuză continuă să fie regiunea cu cea mai 
mare influență mediatică rusească, această si-
tuație fiind tolerată și stimulată de autoritățile 
regionale.

 X În ultimii doi ani au apărut mai multe „site-uri 
de știri” care manipulează cititorii și răspân-
desc știri false. Unele dintre aceste „știri” sunt 
preluate ulterior în buletinele de știri ale unor 
televiziuni cu acoperire națională, răspândind 
falsurile către un public numeros (Ex: atentatul 
asupra diplomaților moldoveni de la Berlin). 

173 http://newsmaker.md/rus/novosti/otrezannye-golovy-detey-delo-kozlovskoy-shor-ne-
vor-top-glavnyh-feykov-goda-v-mold-40913

 X În luna februarie 2018 au intrat în vigoare noile 
prevederi ale Codului Audiovizualului, ce țin de 
combaterea propagandei străine pe teritoriul 
RM. CCA a dat primele amenzi, iar canalele care 
retransmit posturi de peste hotare au fost obli-
gate să „filtreze” conținutul propagandistic. 

 X Programele autohtone moldovenești nu pot 
concura cu cele care vin din FR. Bunăoară, o 
emisiune TV a canalului federal Pervii, poate 
avea bugete de zeci de ori mai mari decât buge-
tul anual al unei stații TV din Moldova. 

 X La 12 februarie 2018 a intrat în vigoare Legea 
nr. 257 din 22.12.2017, numită și legea cu privire 
la securizarea spațiului informațional. Actul de-
finește noțiunea de „securitate informațională” 
și interzice programele TV și radio cu conținut 
informativ, informativ-analitic, militar și politic 
care nu sunt produse în statele membre ale Uni-
unii Europene, SUA, Canada, dar și cele care nu 
au ratificat Convenția europeană cu privire la 
televiziunea transfrontalieră. Din păcate, până 
la ora actuală, autoritatea de reglementare în 
audiovizual nu a realizat nicio monitorizare 
tematică la acest subiect, fapt ce nu ne permi-
te să evaluăm impactul noilor prevederi. CCA 
s-a rezumat doar la câteva sesizări vizavi de 
respectarea acestor prevederi. Este vorba des-
pre Decizia CCA nr. 5/21 din 26 februarie 2018, 
prin care postul de televiziune RTR Moldova a 
fost sancționat cu amendă în valoare de 50 000 
de lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 
9 alin. (21) din Codul audiovizualului, Decizia 
CCA nr. 9/53 din 5 aprilie 2018, prin care a fost 
sancționat cu amendă în valoare de 70 000 de 
lei postul de televiziune Prime TV, pentru ne-
respectarea aceluiași articol, și o ultimă decizie 
în acest sens este Decizia nr. 17/106 din 8 iunie 
2018, prin care a fost sancționat RTR Moldova 
cu o amendă în valoare de 85 000 de lei, pentru 
încălcarea repetată a articolului 9 alin. (21). În 
schimb, au fost verificați mai mulți distribuitori 
de servicii, iar unii dintre ei s-au ales și cu sanc-
țiuni pentru nerespectarea noilor prevederi. 

 X Pe de altă parte, posturile TV autohtone, care 
retransmit posturi TV din străinătate, preiau 
anumite produse informaționale analitice, le 
împachetează în buletinul de știri autohton și le 
difuzează ca fiind știri externe.

 X În Gagauz-Yeri, de multă vreme s-a creat o situ-
ație confuză și periculoasă. Radiodifuzorii care 
funcționează în baza licenței de emisie elibera-
te de CCA se conformează rigorilor legale. Exis-
tă, însă, distribuitori de servicii care activează 
în temeiul unor licențe locale, acordate de către 
Comitetul executiv al autonomiei. 

 X Efortul comun al statului și al partenerilor in-
ternaționali de dezvoltare ai RM direcționează 
piața autohtonă spre crearea unui mediu in-

http://newsmaker.md/rus/novosti/otrezannye-golovy-detey-delo-kozlovskoy-shor-ne-vor-top-glavnyh-feykov-goda-v-mold-40913
http://newsmaker.md/rus/novosti/otrezannye-golovy-detey-delo-kozlovskoy-shor-ne-vor-top-glavnyh-feykov-goda-v-mold-40913
http://lex.justice.md/md/373711%20/
http://lex.justice.md/md/373711%20/
http://cca.md/files/D.%205-21%20din%2026.02.2018%20-%20Cu%20privire%20la%20examinarea%20autosesizarii%20membrului%20Consiliului%20Coordonator%20al%20Audiovizualului%2C%20Olga%20Barbalata.pdf
http://cca.md/files/D.%209-53%20din%2005.04.2018%20-%20Cu%20privire%20la%20examinarea%20sesizarii%20Asocia%C8%9Biei%20Obstesti%20Comunitatea%20pentru%20advocacy%20si%20politici%20publice%20WatchDog1.pdf
http://cca.md/files/D.%209-53%20din%2005.04.2018%20-%20Cu%20privire%20la%20examinarea%20sesizarii%20Asocia%C8%9Biei%20Obstesti%20Comunitatea%20pentru%20advocacy%20si%20politici%20publice%20WatchDog1.pdf
http://cca.md/files/D.%2017-106%20din%2008.06.2018%20-%20Cu%20privire%20la%20examinarea%20rezultatelor%20monitorizarii%20postului%20de%20televiziune%20RTR%20Moldova_0.pdf
http://cca.md/files/D.%2017-106%20din%2008.06.2018%20-%20Cu%20privire%20la%20examinarea%20rezultatelor%20monitorizarii%20postului%20de%20televiziune%20RTR%20Moldova_0.pdf
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formațional mai securizat. Statul ar trebui să 
facă un efort mai mare în direcția consolidării 
educației mediatice, gândirii critice în societate, 
precum și eforturi legislative, pentru a proteja 
spațiul mediatic și consumatorii de influențele 
comunicării străine în RM.

 X Mass-media din regiunea transnistreană, susți-
nută de autorități, are drept una dintre sarcini 
să promoveze statalitatea regiunii. Mass-media 
din RM nu are acces pe piața din stânga Nistru-
lui. Singura cale de acces este Internetul. 

Astfel, prima afirmație vizând criteriul „Securitate informațională din perspectiva mediati-
că”, cu referire la activitatea în direcția respectivă a instituțiilor mediatice autohtone, a întrunit 
21 de puncte, cu două mai mult decât în anul precedent, și corespunde unei situații grave (17 – 27 
de puncte).

Afirmația a doua: în spațiul informațional activează instituții mediatice străine care a) nu afectează, 
b) afectează în măsură mică, c) în mare parte, d) în cea mai mare parte, e) afectează total securitatea 
informațională. Răspunsurile la afirmația a doua stabilesc dacă: mass-media străină, ca număr și/sau 
influență (audiență), ca prezență pe cont propriu sau ca prezență prin intermediul mass-media aflată 
sub jurisdicția RM, este masivă; mass-media străină difuzează mesaje improprii care afectează grav 
securitatea informațională și periclitează/neutralizează mesajele mass-media autohtone, pluraliste și 
de calitate; produsele mediatice străine promovează mesaje ce contravin intereselor naționale; limba 
de difuzare a mesajelor este alta decât cea de stat; mass-media străine utilizează tehnici de propagandă, 
dezinformare, manipulare a opiniei publice.

6.2. Cronologie

 X Parlamentul RM, în prima sa ședință plenară din 
sesiunea de primăvară, a votat Declarația „Pri-
vind condamnarea atacurilor Federației Ruse 
asupra securității informaționale naționale și 
amestecul abuziv în activitatea politică din RM”. 
Autorii declarației își manifestau îngrijorarea 
față de intensificarea atacurilor la adresa secu-
rității informaționale a țării noastre de către Fe-
derația Rusă, lansate prin intermediul unor te-
leviziuni de la Moscova, dar și a unor instituții 
media din RM. Deputații constatau evoluția în-
grijorătoare a fenomenului propagandei. Mos-
cova a reacționat dur, calificând votul deputați-
lor moldoveni drept „un nou atac antirusesc”.174 

 X La începutul lunii martie, un grup de autori de 
la Institutul de Politici Publice (IPP) a lansat stu-
diul „Propaganda rusească pe Odnoklassniki: 
cazul Republicii Moldova”, în care se arăta cum 
și prin intermediul căror grupuri din această 
rețea de socializare sunt retransmise principa-
lele mesaje propagandistice din FR. Potrivit stu-
diului, ponderea unor astfel de mesaje pe Od-
noklassniki a constituit 57% din numărul total 
de mesaje analizate de cercetători. Autorii și-au 
propus să analizeze modul în care se manifestă 
propaganda rusă pe una dintre cele mai popu-
lare, în RM, rețele de socializare și să identifice 

174 http://media-azi.md/ro/stiri/parlamentul-de-la-chi%C8%99in%C4%83u-condam-
nat-printr-o-declara%C8%9Bie-politic%C4%83-atacurile-mediatice-lansate

principalele subiecte dezbătute pe Ok.ru. Rezul-
tatele cercetării arătau că din numărul total de 
1.139 mesaje analizate (100%), circa 57% erau 
de propagandă, dintre care 38% – de propagan-
dă fățișă, iar 19% într-o formă ascunsă. Potrivit 
analizei, principalele mesaje propagandistice 
depistate au fost cele anti-Ucraina (21,1%), an-
ti-UE (13,1%) și pro FR (20%). Totodată, autorii 
constatau faptul că în RM nu există contra-stra-
tegii de diminuare a impactului propagandei 
rusești pe rețeaua de socializare OK și că aces-
tea trebuie elaborate, pentru a putea combate 
cât mai eficient mesajele false. IPP a elaborat 
o extensie pentru browserul Google Chrome, 
prin intermediul căreia utilizatorii pot depista 
știrile false. Conform măsurărilor audienței on-
line, rețeaua Odnoklassniki era, în luna august 
2017, cea mai populară în RM, cu peste 1 milion 
de vizitatori unici lunar. Precizăm că Ucraina 
a interzis în anul 2017 accesul la rețelele de so-
cializare rusești „Vkontakte” și „Odnoklassniki”, 
precum și la resursele Mail.ru.175 

 X RM este țara cea mai expusă din Europa Centra-
lă și de Est la propaganda rusă și, respectiv, cea 
mai vulnerabilă, după cum reiese din rezulta-
tele studiului „Rezistența față de dezinformare 
în Europa Centrală și de Est”, făcute publice la 
sfârșitul lunii iulie. Cercetarea atestă faptul că 
majoritatea televiziunilor de top sunt cele care 
retransmit programe rusești, iar o bună parte 
din presa online favorizează Kremlinul. În ace-
lași timp, există câteva categorii importante de 

175 http://media-azi.md/ro/stiri/un-studiu-al-ipp-relev%C4%83-prezen%C8%9Ba-masi-
v%C4%83-propagandei-ruse%C8%99ti-pe-odnoklassniki

http://www.parliament.md/LinkClick.aspx?fileticket=7NKyG9MzJk4%3d&tabid=90&language=ro-RO
http://ipp.md/wp-content/uploads/2018/02/Odnoklassniki_ro1.pdf
http://ipp.md/wp-content/uploads/2018/02/Odnoklassniki_ro1.pdf
http://media-azi.md/ro/stiri/parlamentul
Ok.ru
Mail.ru
http://media-azi.md/ro/stiri/un
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populație predispuse spre a fi manipulate, con-
stată autorii studiului. Aceștia mai menționează 
că măsurile luate în ultimul timp de autorități 
nu sunt suficiente, ba mai mult, sunt suscepti-
bile de a favoriza anumite grupuri politice. Stu-
diul „Rezistența față de dezinformare în Europa 
Centrală și de Est” a analizat în ce măsură cele 
14 state monitorizate sunt vulnerabile în fața 
propagandei ruse, evaluând situația după trei 
indicatori: gradul de expunere a populației la 
dezinformare și propagandă, acțiunile de con-
tracarare din partea statului și vulnerabilitatea 
în fața unui potențial război digital. RM a ob-
ținut cel mai slab scor la primii doi indicatori 
și a fost depășită doar de Belarus la al treilea 
indicator, ceea ce demonstrează un nivel mic 
al rezistenței la propagandă. Printre alte state 
din aceeași categorie sunt Belarus și Letonia, în 
timp ce Lituania și România sunt cel mai bine 
asigurate din acest punct de vedere. Studiul 
constată că în Republica Moldova sunt trei gru-
puri mari susceptibile de a fi manipulate prin 
intermediul mass-media mai mult decât restul 
populației. Este vorba despre: minoritățile et-
nice, vorbitoare de limba rusă, care reprezintă 
aproape 20% din populație; unii enoriași activi 
ai Bisericii Ortodoxe din Moldova (subordonată 
Bisericii Ortodoxe Ruse), care pot fi influențați 
de biserică; bătrânii, care sunt în număr de pes-
te 700.000 și al căror nivel de educație media 
este mai scăzut decât al celorlalte categorii de 
populație. Studiul a fost elaborat în urma cer-
cetărilor efectuate în perioada mai 2017 – mai 
2018 de către Consiliul pentru Politică Externă 
„Ukrainian Prism” și Centrul de Cercetări Sta-
tele Eurasiatice în Tranziție (EAST Center), în 
colaborare cu alte centre de cercetări din Eu-
ropa Centrală și de Est, în cadrul proiectului 
„Evaluarea vulnerabilității și a rezistenței față 
de războiul de dezinformare din partea Rusiei: 
prezentare generală și evaluare calitativă a in-
frastructurii critice”.176 

 X Sursele mass-media care promovează în RM 
interesele FR și-au mărit numărul știrilor și ar-
ticolelor manipulatorii pe parcursul ultimilor 
trei ani, iar acțiunile autorităților de la Chișinău 
continuă să fie insuficiente pentru a opri propa-
ganda externă pro rusă și efectele sale negative 
pentru spațiul informațional din RM. Acestea 
sunt principalele concluzii ale notei analitice, 
elaborate de Institutul pentru Politici și Refor-
me Europene (IPRE) și făcute publice în septem-
brie. Nota analitică IPRE avea la baza o analiză 
a conținutului știrilor și articolelor publicate pe 
parcursul ultimilor ani de trei surse media on-
line prezente în RM (Sputnik.md, KP.md, Vedo-

176 http://media-azi.md/ro/stiri/studiu-republica-moldova-cea-mai-vulnerabi-
l%C4%83-%C8%9Bar%C4%83-din-europa-central%C4%83-%C8%99i-de-est-%C3%AEn-
fa%C8%9Ba

mosti.md). Analiza arăta că aceste surse media 
promovează activ interesele Kremlinului și lan-
sează informații manipulatorii. Autorul notei 
analitice menționa, că în materialele publicate 
de mass-media care promovează interesele Ru-
siei în RM sunt transmise sistematic și promova-
te intens mesaje anti-americane, anti-europene 
și anti-occidentale. Acest lucru se face cu scopul 
de a influența atitudinile și convingerile cetățe-
nilor moldoveni, încercând să promoveze ideea 
că doar Rusia este capabilă să rezolve cele mai 
mari probleme din întreaga lume. Aceste mesa-
je au un caracter propagandistic pronunțat, iar 
tehnicile de manipulare folosite sunt dintre cele 
mai diverse. Deși în ultimii ani atât autoritățile, 
cât și societatea civilă au făcut mai mulți pași 
în combaterea acestui fenomen, sunt necesare 
eforturi suplimentare.177 

 X La mijlocul lunii noiembrie, Parlamentul de la 
Chișinău, într-un comunicata de presă, dezmin-
țea informațiile distribuite de către agențiile 
ruse TASS și RIA Novosti. Acestea au publicat 
articole în care menționau că pensionarii din 
RM vor prezenta la fiecare jumătate de an un 
certificat de viață, în caz contrar, plata pensiei 
va fi suspendată. Un articol asemănător a fost 
publicat și de către Sputnik.md.178 De fapt, știrea 
la care făcea referire Legislativul moldovenesc 
a fost scrisă la Chișinău. Sputnik Moldova, agen-
ție rusă tolerată de autorități, a publicat respec-
tiva știre, iar agențiile ruse au preluat-o.179 

6.2.1. Opinia și evaluarea experților

 X Am putea spune că spațiul informațional este 
invadat de posturi TV și radio rusești, retrans-
mise pe teritoriul Moldovei. Și dacă în cazul ra-
diourilor spațiul de emisie se rezumă în mare 
parte la muzică, aceasta fiind transmisă, de 
regulă, printre știri locale, atunci în cazul tele-
viziunilor situația e tocmai inversă. Or, televi-
ziunile difuzează numeroase buletine de știri 
și programe analitice sau de dezbateri care, în 
mare parte, prezintă poziția externă a Kremli-
nului în raport cu anumite lucruri care vizează, 
mai mult sau mai puțin, și Moldova. Vorbim aici 
în special despre modul în care Rusia tratează 
la TV UE și valorile acesteia, războiul din Ucrai-
na, țară cu care Moldova are frontieră comună, 

177 https://www.ziarulnational.md/studiu-spatiul-informational-on-line-din-r-moldo-
va-continua-sa-fie-afectat-puternic-de-fenomenul-propagandei-rusesti/

178 https://www.realitatea.md/fake-news-marca-tass-i-ria-novosti-parlamen-
tul-de-la-chi-inau-dezminte-informa-iile-distribuite-de-catre-presa-rusa-doc_86782.
html

179 https://deschide.md/ro/stiri/politic/39541/Parlamentul-acuz%C4%83-de-dezinforma-
re-TASS-%C8%99i-RIA-dar-uit%C4%83-de-Sputnik-Moldova-care-a-n%C4%83scut-min-
ciuna.htm 

Sputnik.md
KP.md
Vedomosti.md
http://media-azi.md/ro/stiri/studiu-republica-moldova-cea-mai-vulnerabil%C4%83-%C8%9Bar%C4%83-din-europa-central%C4%83-%C8%99i-de-est-%C3%AEn-fa%C8%9Ba
http://media-azi.md/ro/stiri/studiu-republica-moldova-cea-mai-vulnerabil%C4%83-%C8%9Bar%C4%83-din-europa-central%C4%83-%C8%99i-de-est-%C3%AEn-fa%C8%9Ba
http://media-azi.md/ro/stiri/studiu-republica-moldova-cea-mai-vulnerabil%C4%83-%C8%9Bar%C4%83-din-europa-central%C4%83-%C8%99i-de-est-%C3%AEn-fa%C8%9Ba
Vedomosti.md
https://sputnik.md/society/20181112/22986776/Unii-pensionari-vor-ramane-fara-pensie-daca-nu-vor-prezenta-un-certificat-de-viata-.html
https://www.ziarulnational.md/studiu-spatiul-informational-on-line-din-r-moldova-continua-sa-fie-afectat-puternic-de-fenomenul-propagandei-rusesti/
https://www.ziarulnational.md/studiu-spatiul-informational-on-line-din-r-moldova-continua-sa-fie-afectat-puternic-de-fenomenul-propagandei-rusesti/
https://www.realitatea.md/fake-news-marca-tass-i-ria-novosti-parlamentul-de-la-chi-inau-dezminte-informa-iile-distribuite-de-catre-presa-rusa-doc_86782.html
https://www.realitatea.md/fake-news-marca-tass-i-ria-novosti-parlamentul-de-la-chi-inau-dezminte-informa-iile-distribuite-de-catre-presa-rusa-doc_86782.html
https://www.realitatea.md/fake-news-marca-tass-i-ria-novosti-parlamentul-de-la-chi-inau-dezminte-informa-iile-distribuite-de-catre-presa-rusa-doc_86782.html
https://deschide.md/ro/stiri/politic/39541/Parlamentul-acuz%C4%83-de-dezinformare-TASS-%C8%99i-RIA-dar-uit%C4%83-de-Sputnik-Moldova-care-a-n%C4%83scut-minciuna.htm
https://deschide.md/ro/stiri/politic/39541/Parlamentul-acuz%C4%83-de-dezinformare-TASS-%C8%99i-RIA-dar-uit%C4%83-de-Sputnik-Moldova-care-a-n%C4%83scut-minciuna.htm
https://deschide.md/ro/stiri/politic/39541/Parlamentul-acuz%C4%83-de-dezinformare-TASS-%C8%99i-RIA-dar-uit%C4%83-de-Sputnik-Moldova-care-a-n%C4%83scut-minciuna.htm
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regiunea transnistreană, unde încă mai stațio-
nează trupe ale Rusiei.

 X Influența mass-mediei rusești este foarte mare, 
prin programe de divertisment, filme și alte 
produse în limba rusă, dominante în rețelele de 
cablu. Astfel, sunt cultivate și promovate valori 
ale lumii ruse. În unele cazuri acestea conțin 
mesaje ce contravin intereselor naționale, sunt 
propagandistice și manipulatorii.

 X Mass-media națională nu este preocupată de 
fortificarea securității informaționale, pe când 
cea străină, cu acces direct în RM, încearcă să 
afecteze securitatea informațională națională.

 X Există instituții mediatice străine cu reprezen-
tanțe în RM, care răspândesc falsuri, promovea-
ză interesele altor state, se implică în viața po-
litică a RM, promovând unele persoane/partide 
și punându-le într-o lumină proastă pe altele. 

 X Majoritatea posturilor importante din FR difu-
zează conținut pe teritoriul RM, prin televiziuni 
cu denumiri asemănătoare (RTR Moldova, NTV, 
Previi canal, TNT etc.) și care au obținut licențe 
de emisie la CCA. 

 X Consumatorul moldovean continuă să rămâ-
nă conectat la oferta serviciilor de programe 
de peste hotare, inclusiv din Rusia, care conțin 
elemente de manipulare chiar și în show-rile de 
divertisment. Piața media rămâne influențată 
de programe care promovează dezinformarea, 
iar acest lucru intensifică polarizarea societății.

 X În mass-media online și prin rețelele de cablu 
există foarte multă propagandă rusă. S-au în-
tețit cazurile de creare a site-urilor clonă, cu 
adresa în UE, care traduc această informație în 
română. Se atestă și mass-media “autohtone”, 
finanțate din afară, a căror politică editorială 
coincide cu posturile de propagandă rusească. 
Aici mai putem menționa mass-media din stân-
ga Nistrului, pe care, în cea mai mare parte, o 
putem cataloga drept rusească.

 X În Gagauz-Yeri, furnizorii de servicii media re-
transmit, cu precădere, canale rusești și ignoră 
cerința legală de a include în oferta serviciilor 
și canale locale. Dar, pentru că în autonomie 
majoritatea populației vorbește limba rusă, și 
canalele rusești sunt solicitate. Acest fapt, însă, 
creează o concurență neloială în raport cu radi-
odifuzorii ce funcționează respectând legislația 
audiovizuală națională. 

 X Problema mare sunt TV-urile care activează 
în baza licențelor naționale, dar au ca bază re-
transmisia televiziunilor din Rusia. Chiar dacă 
noile reglementări le impun să producă mai 
mult conținut autohton, RM ar trebui să renun-
țe la această practică. Mass-media străină nu 
are o prezență mare în Moldova, dar capacită-
țile financiare îi permite să influențeze într-o 
măsură peste cea admisă modul de gândire al 
oamenilor. 

 X În regiunea transnistreană mass-media de toate 
tipurile provenită din Rusia este salutată atât de 
autorități, cât și de majoritatea populației. 

Afirmația a doua, cu referire la gradul în care presa străină afectează securitatea statului, a 
întrunit 17 puncte, cu unul mai mult decât în anul precedent, și corespunde unei situații grave. 

Astfel, potrivit estimărilor experților-evaluatori, securitatea informațională din perspectivă 
mediatică a întrunit un indice de 19 puncte, cu 1,5 puncte mai mult decât în anul precedent, și co-
respunde unei situații grave (17 – 27 de puncte). 
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Capitolul VII. 
Securitatea jurnaliștilor

Indicatorul conține 2 afirmații. 

Prima afirmație: jurnaliștii și-au exercitat meseria în securitate în a) toate cazurile, b) în majoritatea 
absolută a cazurilor, c) în majoritatea cazurilor, d) în parte a cazurilor, e) în insecuritate. Răspunsurile la 
afirmație stabilesc dacă jurnaliștii, indiferent cum și-au exercitat meseria, au fost sau nu supuși ame-
nințărilor și agresiunilor. 

7.1. Cronologie

 X În luna februarie, ONG-urile de media se ară-
tau îngrijorate de intimidările și amenințările 
la care s-au dedat coordonatorii Fundației de 
caritate „Sfântul Gheorghe” și ai platformei 
de crowdfunding Caritate.md, la adresa jur-
nalistei RISE Moldova, Liuba Șevciuc. Astfel, 
după ce RISE a postat pe pagina de Facebook 
un teaser video la o investigație despre niște 
posibile escrocherii în care ar fi fost implicată 
Fundația în cauză, pe prima pagină a portalu-
lui de crowdfunding Caritate.md a fost postată 
poza jurnalistei Liuba Șevciuc cu mențiunea „Îi 
cerem ei ajutor”. Mai mult decât atât, o cofon-
datoare a Fundației, pe o rețea de socializare, 
a continuat să o intimideze pe jurnalistă, recur-
gând la un limbaj licențios. ONG-urile calificau 
acest caz drept act de incitare la ură și intimida-
re a jurnalistei RISE Moldova.180

 X Pe 29 iunie, într-o scrisoare deschisă, redacția 
portalului de știri Vocea Basarabiei își exprima 
îngrijorarea și indignarea față de atacurile asu-
pra jurnaliștilor, pe care le comit reprezentanții 
unor partide de opoziție. Astfel, liderul PPDA și 
un activist al formațiunii au agresat verbal echi-
pa de filmare a portalului. Reportera Eliza Bot-
nari a fost acuzată de dezinformare și somată, 
într-un mod ultimativ, să ceară scuze publice în 
fața camerei, chiar în timpul unei transmisiuni 
live pe Facebook, efectuată de agresor. Motivul 
ar fi o știre, difuzată pe portalul „Vocea Basara-
biei” cu o zi înainte, despre incidentul din fața 
Ambasadei Federației Ruse, când un bărbat a 

180 http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%8Bong-urile-de-media-con-
damn%C4%83-ac%C8%9Biunile-de-intimidare-jurnalistei-rise-moldo-
va-%C8%99i-cer-mai-s%C4%83-se

atacat un grup de tineri, care protesta față de 
prezența armatei ruse pe teritoriul RM. Vocea 
Basarabiei menționa că este o instituție de pre-
să independentă și nu are simpatii politice față 
de niciunul dintre partidele existente. Știrile și 
reportajele respectă deontologia profesională și 
etica jurnalistică, iar acuzațiile care au fost adu-
se nu au niciun fundament moral și juridic.181 

 X La sfârșitul lunii iulie, publicația ZdG s-a adre-
sat MAI în legătură cu inacțiunea polițiștilor, 
prezenți la un caz de amenințare cu moartea 
a două reportere ZdG, aflate în exercițiul func-
țiunii, din partea unui angajat al Primăriei 
mun. Chișinău. Solicitarea a fost depusă la poli-
ție alături de plângerile celor două reportere.182

 X La începutul lunii august, jurnaliștii portalului 
Nokta.md din autonomia găgăuză au fost țin-
ta unor atacuri și amenințări după publicarea 
unui articol care o viza pe șefa Departamentu-
lui Cultură și Turism, membra Comitetului Exe-
cutiv al UTA Gagauz Yeri, Maria Semionova. În 
articol se relata că, având statut de funcționar 
public, șefa Departamentului desfășoară și ac-
tivitate de antreprenoriat, prezentând nunți 
și alte evenimente, ceea ce contravine Legii 
cu privire la funcția publică și statutul funcți-
onarului public. După publicarea articolului, 
redacția a fost intimidată pe rețelele sociale și 
amenințată cu agresiunea fizică de către soțul 
funcționarei.183 

 X În luna august, jurnalistului Victor Sofroni din 
Șoldănești i-a fost intentat un proces contraven-

181 https://deschide.md/ro/stiri/politic/33266/%E2%80%9EVocea-Basarabi-
ei%E2%80%9D-Liderul-PPPDA-%C8%99i-un-activist-au-agresat-verbal-echipa-de-fil-
mare.htm 

182 https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/adresare-catre-mai-in-legatura-cu-inactiu-
nea-politistilor-in-cazul-amenintarilor-cu-moartea-adresate-reporterelor-zdg

183 http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-protesteaz%C4%83-%C3%AEm-
potriva-intimid%C4%83rii-%C5%9Fi-amenin%C5%A3%C4%83rilor-%C3%AEn-adre-
sa-jurnali%C5%9Ftilor

Caritate.md
Caritate.md
https://www.facebook.com/ssainsus/posts/10156182295004675
http://media-azi.md/ro/stiri
Nokta.md
http://nokta.md/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C%D1%8E-%D1%82%D0%B0%D0%BC/
https://deschide.md/ro/stiri/politic/33266/%E2%80%9EVocea-Basarabiei%E2%80%9D-Liderul-PPPDA-%C8%99i-un-activist-au-agresat-verbal-echipa-de-filmare.htm
https://deschide.md/ro/stiri/politic/33266/%E2%80%9EVocea-Basarabiei%E2%80%9D-Liderul-PPPDA-%C8%99i-un-activist-au-agresat-verbal-echipa-de-filmare.htm
https://deschide.md/ro/stiri/politic/33266/%E2%80%9EVocea-Basarabiei%E2%80%9D-Liderul-PPPDA-%C8%99i-un-activist-au-agresat-verbal-echipa-de-filmare.htm
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/adresare-catre-mai-in-legatura-cu-inactiunea-politistilor-in-cazul-amenintarilor-cu-moartea-adresate-reporterelor-zdg
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/adresare-catre-mai-in-legatura-cu-inactiunea-politistilor-in-cazul-amenintarilor-cu-moartea-adresate-reporterelor-zdg
http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-protesteaz%C4%83-%C3%AEmpotriva-intimid%C4%83rii-%C5%9Fi-amenin%C5%A3%C4%83rilor-%C3%AEn-adresa-jurnali%C5%9Ftilor
http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-protesteaz%C4%83-%C3%AEmpotriva-intimid%C4%83rii-%C5%9Fi-amenin%C5%A3%C4%83rilor-%C3%AEn-adresa-jurnali%C5%9Ftilor
http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-protesteaz%C4%83-%C3%AEmpotriva-intimid%C4%83rii-%C5%9Fi-amenin%C5%A3%C4%83rilor-%C3%AEn-adresa-jurnali%C5%9Ftilor
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țional. Procuratura Rezina îl acuza pe V. Sofroni 
de chemare intenționat falsă a poliției, în timp 
ce jurnalistul doar a solicitat poliției să verifi-
ce o informație despre o posibilă crimă, infor-
mație care i-a fost transmisă de surse anonime. 
Pentru a verifica această informație, jurnalis-
tul l-a contactat pe șeful poliției din Șoldănești, 
care a transmis semnalul Inspectoratului de po-
liție de la Rezina. Grupul operativ al poliției a 
verificat locul presupusei crime și nu a depistat 
niciun cadavru. În luna ianuarie 2018 poliția 
din Rezina a intentat împotriva jurnalistului V. 
Sofroni o cauză penală pentru huliganism, iar 
în iulie Procuratura Rezina a clasat procesul 
penal, recalificând învinuirea în temeiul preve-
derilor Codului contravențional. V. Sofroni era 
învinuit deja de „chemarea intenționat falsă a 
poliției”, jurnalistul riscând să fie sancționat cu 
o amendă. ONG-urile de media califică motivul 
intentării acestui proces și încadrarea juridică 
a pretinsei „contravenții” ca fiind absurde, în 
condițiile în care jurnalistul V. Sofroni nu a fă-
cut decât să solicite verificarea de către poliție 
a unei informații care i-a fost transmisă de per-
soane necunoscute. Jurnaliștii au obligația să 
verifice informația înainte de publicare, ceea 
ce a încercat să facă V. Sofroni. Intentarea do-
sarelor penale sau contravenționale împotriva 
jurnaliștilor care își exercită profesia cu bună 
credință este o practică inacceptabilă într-o so-
cietate democratică.184 

 X În luna septembrie, jurnalista de la TV8, Natalia 
Morari, anunța public că este urmărită de anga-
jați ai Serviciului Informații și Securitate.185 

 X La finele lunii septembrie, o echipă de jurnaliști 
de la TV Nord din Bălți susținea că vicepreșe-
dinta formațiunii politice Partidul Nostru, con-
silieră în Consiliul Municipal Bălți, Elena Grițco, 
a intimidat în public echipa canalului, făcând 
presiuni verbale și psihologice asupra jurnaliș-
tilor chiar în timpul ședinței forului local. De 
partea cealaltă, Elena Grițco menționa că a fost 
deranjată de faptul că operatorul postului de te-
leviziune și-a plasat camera chiar în preajma ei 
și astfel îi era încălcată intimitatea.186 

 X La începutul lunii octombrie, organizația 
„Совет старейшин Гагаузии” a solicitat CO al 
IPRA demisia directorului executiv interimar 
al instituției. Prezidiul organizației se arăta re-
voltat în special de refuzul IPRA de a reflecta 
subiectele: întrevederea bașcanei Gagauz-Yeri 
cu președintele Federației Ruse; întrevederea 
cu președintele Parlamentului Ungariei; rea-

184 http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-solicit%C4%83-clasarea-procesu-
lui-contraven%C8%9Bional-%C3%AEn-cazul-jurnalistului-victor

185 https://point.md/ru/novosti/obschestvo/natalia-morar-soobshchila-o-slezhke-so-sto-
rony-sotrudnikov-sib 

186 https://www.ziarulnational.md/video-o-echipa-de-jurnalisti-sustin-ca-au-fost-intimi-
dati-de-un-fruntas-al-partidului-nostru-din-balti-replica-persoanei-vizate/

lizarea proiectelor umanitare ale guvernului 
din Sankt-Petersburg în Ceadâr-Lunga și Vulcă-
nești; crearea în autonomie a noilor locuri de 
muncă și a noilor întreprinderi.187  

 X În luna octombrie, jurnalistul Ștefan Grigoriță 
a fost amendat cu 10 unități convenționale (500 
de lei), pentru că l-a numit pe un funcționar al 
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în-
tr-o postare pe Facebook, „idiot”.188 

 X Pe 21 octombrie, la mitingul PDM organizat în 
capitală, o jurnalistă de la ZdG și un jurnalist de 
la Radio Europa Liberă au fost agresați de că-
tre carabinieri, care nu le-au permis să filmeze, 
i-au bruscat și i-au alungat din acea zonă.189 

 X La începutul lunii noiembrie, presa scria că jur-
nalistul Vadim Ungureanu a fost condamnat la 
3 ani de închisoare pentru „corupere activă”. 
Cel puțin asta reiese dintr-un extras al unei ho-
tărâri judecătorești pe care a postat-o chiar V. 
Ungureanu pe pagina sa de Facebook. Agora.
md amintea că V. Ungureanu a fost reținut în 
perioada 20-23 iunie 2014, în timpul unei în-
tâlniri cu șeful Centrului de Monitorizare al 
Inspectoratului General de Poliție, Dan Chiri-
ța. Jurnalistul a fost acuzat că ar fi obținut prin 
șantaj de la D. Chirița date cu caracter personal 
ale artiștilor moldoveni, dar și secrete de stat. 
Ulterior, și interpretul Adrian Ursu l-a învinuit 
pe V. Ungureanu în același caz.190 

 X Jurnalistul Deschide.md Vadim Ungureanu a 
atacat la Curtea de Apel, pe 5 noiembrie, sen-
tința Judecătoriei Chișinău, care l-a condamnat, 
pentru corupere activă, la trei ani de închisoare 
cu suspendare și la plata unei amenzi de 70.000 
de lei. Potrivit sentinței, V. Ungureanu a fost gă-
sit vinovat de faptul că, în scopul de a obține 
informații compromițătoare despre unii artiști 
din Moldova de la fostul șef-adjunct al Serviciu-
lui Tehnologii Informaționale din cadrul MAI, 
Dan Chirița, i-ar fi oferit „servicii de a nu publi-
ca pe situl de știri Deschide.md date defăimă-
toare despre acesta”. În decizia sa din 5 octom-
brie 2018, instanța din Chișinău a luat în calcul 
și termenul de pedeapsă și perioada de reținere 
a jurnalistului în acest caz – de pe 20 iunie 2014 
până pe 23 iunie 2014. Jurnalistul s-a arătat re-
voltat de decizia instanței. V. Ungureanu a afir-
mat pentru Media-azi.md că a găsit scrisoarea 
despre decizia instanței de fond abia pe 26 oc-
tombrie 2018, la ușa locuinței sale, termenul de 
atac al hotărârii la Curtea de Apel fiind de 15 
zile. Totuși, acesta a reușit să depună cererea 

187 http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=43009
188 https://www.timpul.md/articol/%28doc%29-amendat-pentru-cuvantul-idiot-utilizat-

pe-facebook--cat-va-trebui-sa-achite-un-jurnalist-din-r--moldova-135509.html
189 http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-condamn%C4%83-abuzurile-

fa%C8%9B%C4%83-de-jurnali%C8%99ti-la-mitingul-pdm
190 https://agora.md/stiri/51398/doc--jurnalistul-vadim-ungureanu--condam-

nat-la-3-ani-de-inchisoare-pentru-corupere-activa 

http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-solicit%C4%83-clasarea-procesului-contraven%C8%9Bional-%C3%AEn-cazul-jurnalistului-victor
http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-solicit%C4%83-clasarea-procesului-contraven%C8%9Bional-%C3%AEn-cazul-jurnalistului-victor
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/natalia-morar-soobshchila-o-slezhke-so-storony-sotrudnikov-sib
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https://www.ziarulnational.md/video-o-echipa-de-jurnalisti-sustin-ca-au-fost-intimidati-de-un-fruntas-al-partidului-nostru-din-balti-replica-persoanei-vizate/
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de apel. Jurnalistul se arată critic cu privire la 
probele cu care a venit partea acuzatoare, insis-
tând că acest dosar ar fi fost elaborat de unii re-
prezentanți ai organelor de drept pentru a afla 
sursele lui de informare. Drept probe au servit 
și informațiile pe care jurnalistul le avea în cal-
culator și pe telefonul mobil. Pe durata reținerii 
sale, 20-23 iunie 2014, V. Ungureanu s-a aflat în 
penitenciarul nr. 13, unde ar fi fost supus unor 
presiuni din partea deținuților ca să divulge 
sursele redacției. Cu privire la reținerea jurna-
listului în penitenciar este pornit un alt dosar, 
în care Vadim Ungureanu este parte vătămată. 
În acest dosar figurează câțiva angajați ai De-
partamentului Instituții Penitenciare. În cadrul 
urmăririi penale, procurorii au stabilit că, deși 
jurnalistul urma să fie plasat într-o celulă sepa-
rată, acesta a fost ținut împreună cu cinci per-
soane condamnate pentru comiterea infracțiu-
nilor deosebit de grave. În opinia procurorilor, 
angajații penitenciarului i-au lezat drepturile și 
au admis presiuni psihice.191 

 X La sfârșitul lunii decembrie, într-o postare pe 
Facebook, deputata PLDM Maria Ciobanu a re-
acționat într-un stil lipsit de toleranță la opinii-
le jurnalistului Victor Nichituș: „Simt cum mi-aș 
dori să-l trăsnesc în moalele capului”.192 

7.1.1.  Opinia și evaluarea experților

 X Deși există presiuni, intimidări, jurnaliștii încă 
nu sunt în pericol în Moldova. Mai mult e un 
fel de șantaj economic, decât insecuritate fizică. 
Jurnaliștii incisivi încă au voce, deși se încearcă 
defăimarea lor pe rețelele de socializare.

 X Mai mulți jurnaliști au fost ținta atacurilor ver-
bale și amenințărilor pe parcursul anului 2018. 

 X Activitatea jurnaliștilor a atras după sine conse-
cințe ușoare. Integritatea fizică a reprezentan-
ților instituțiilor media care au fost victime ale 
atacurilor verbale și ale îmbrâncelilor nu a avut 
de suferit. În schimb, le-a fost afectată starea 
emoțională. Un jurnalist trebuie să-și exercite 
profesia liber și fără teama că cineva ar putea 
să-l atace în stradă pentru activitatea sa.  

 X În pofida legislației bune a RM care protejează 
jurnaliștii, în 2018 au fost atestate cazuri de ata-
curi verbale și de intimidare a reprezentanților 
mass-media din partea unor funcționari publici 
și a unor politicieni. Mai mult, ultimii, în mai 
multe rânduri, au utilizat un limbaj instigator 

191 http://media-azi.md/ro/stiri/jurnalistul-vadim-ungureanu-atacat-la-curtea-de-apel-de-
cizia-privind-condamnarea-sa-pentru

192  http://media-azi.md/ro/stiri/declara%C8%9Bie-3 

la ură, devenit mai frecvent odată cu apropie-
rea alegerilor. 

 X Comparativ cu ultimii ani, 2018 a fost anul în 
care politicienii au dat dovadă de obrăznicie 
crasă în raport cu presa independentă. Ame-
nințările și acuzațiile primarului de Orhei, Ilan 
Șor, sau ale președintelui Parlamentului, Andri-
an Candu, la adresa unor instituții de presă, au 
fost făcute într-un limbaj „de cartier” și nu pot 
fi justificate în niciun fel, mai ales dacă ținem 
cont de pozițiile celor doi. La fel a fost și ieșirea 
Marinei Tauber, primar în Jora de Mijloc, Orhei, 
care, la un eveniment public, a atacat verbal o 
jurnalistă de la postul local Radio Orhei, flutu-
rând sugestiv cu o mătură.

 X Tot aici se înscriu și atacurile verbale la care 
a fost supusă Mariana Colun, reporteră de in-
vestigație la portalul Anticoruptie.md, de către 
deputatul socialist Oleg Savva, nemulțumit de 
o anchetă în care a fost vizat. La atacuri verba-
le pe o rețea de socializare s-au dedat și foștii 
deputați Mark Tkaciuk și Alexei Tulbure, având 
drept țintă emisiunea „DezinFAKEtarea” de la 
TV8 și realizatoarea acesteia, jurnalista Ana 
Sârbu.

 X Securitatea profesiei de jurnalist a devenit o 
problemă tot mai îngrijorătoare în ultimul an. 
Astfel, amenințările în adresa jurnaliștilor, in-
clusiv din partea decidenților politici, agresiu-
nile verbale și chiar amenințările cu răfuiala 
fizică (Șor și amenințările lui) s-au întețit, iar 
autoritățile nu au avut o reacție adecvată. Mai 
mult, înșiși reprezentanții organelor de drept 
au fost printre cei care i-au intimidat pe jurna-
liști, împiedicându-i să-și exercite profesia.

 X Personal nu cunosc cazuri de atacuri grave la 
securitatea jurnaliștilor, excepție făcând inti-
midările fără răfuială fizică reală din partea 
agresorilor.

 X Eu nu am simțit vreun pericol real asupra sănă-
tății sau a vieții mele în timp ce îmi fac meseria. 
Au fost încercări de a împiedica apariția unor 
articole, dar niciuna nu s-a transformat în pre-
siuni care să mă împiedice/determine să nu-mi 
mai fac meseria. Cel puțin, deocamdată.

 X Jurnaliștii au fost ținta mai multor atacuri și 
amenințări în 2018. Presa și organizațiile de 
media au semnalat multiple cazuri: primarul de 
Orhei, Ilan Șor, a amenințat jurnaliștii cu răfu-
ieli, folosind cuvinte și expresii licențioase; un 
jurnalist de la Radio Orhei a fost alungat cu ma-
tura de la un eveniment public; la Șoldănești un 
jurnalist s-a transformat din martor în acuzat 
într-un dosar penal; la Rezina a fost sechestrat 
tirajul unei publicații locale (Cuvântul). Rezolu-
ția Forumului media de la Chișinău, ediția 2018, 
atestă că profesia de jurnalist nu este protejată 

https://www.publika.md/un-deputat-a-amenintat-un-jurnalist-pe-facebook-te-as-lovi-in-moalele-capului_3029048.html
https://www.publika.md/un-deputat-a-amenintat-un-jurnalist-pe-facebook-te-as-lovi-in-moalele-capului_3029048.html
http://media-azi.md/ro/stiri/jurnalistul-vadim-ungureanu-atacat-la-curtea-de-apel-decizia-privind-condamnarea-sa-pentru
http://media-azi.md/ro/stiri/jurnalistul-vadim-ungureanu-atacat-la-curtea-de-apel-decizia-privind-condamnarea-sa-pentru
http://media-azi.md/ro/stiri/declara%C8%9Bie-3
Anticoruptie.md
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efectiv, în cadrul forumului, fiind discutate mai 
multe cazuri de intimidare și hărțuire a jurna-
liștilor pentru că își exercită meseria.

 X Anul 2018 a fost marcat de multiple situații în 
care jurnaliștilor le-a fost îngrădită activitatea 
profesională prin intimidări, amenințări, ata-
curi verbale, ceea ce pune în pericol activitatea 
jurnalistică și libertatea mass-media din RM.

 X Pentru unii “indivizi” jurnalistul continuă să fie 
„dușmanul societății”, cauza fiind lipsa educați-
ei mediatice încă din școală.

 X În Gagauz-Yeri jurnaliștii care nu slujesc autori-
tăților nu se simt în siguranță. În cele mai dese 
cazuri intimidări la adresa jurnaliștilor apar 
prin intermediul rețelelor de socializare. Plân-
gerile în instanță nu au dat rezultate, iar acest 
fapt în niciun fel nu poate descuraja atacurile 
asupra presei independente. Pentru a schimba 
situația în bine este necesar ca toate instituțiile 

media să funcționeze în condiții egale, respec-
tând legislația media, iar jurnaliștii să fie prote-
jați la modul real de lege. 

 X În 2018, au fost câteva cazuri de folosire a lim-
bajului injurios în adresa jurnaliștilor, inclusiv 
din partea politicienilor. Experiențele anilor 
precedenți, dar și capacitatea de reacție a so-
cietății civile au fost suficiente pentru a trans-
mite în societate convingerea că jurnaliștii sunt 
intangibili, indiferent de politica editorială sau 
modul în care își exercită meseria.

 X În regiunea transnistreană, după schimbarea 
puterii autoproclamate (alegerea așa-zisului 
președinte), mai mulți jurnaliști au fost dispo-
nibilizați „din proprie inițiativă”, faptul condu-
când la răspândirea autocenzurii. Iar pentru 
a „aranja” cum trebuie lucrurile în redacția 
„Профсоюзные вести”, autoritățile au mers la 
modificarea legislației în regiune. 

Prima afirmație, cu referire la securitatea jurnaliștilor, a întrunit 28 de puncte, cu unul mai 
mult decât în anul precedent, și corespunde unei situații marcate de probleme grave (28 – 38 de 
puncte). 

Afirmația a doua: activitatea jurnaliștilor nu a atras după sine a) nici un fel de consecințe, b) a atras 
consecințe ușoare, c) consecințe de gravitate medie, d) consecințe grave, e) consecințe foarte grave. Răs-
punsurile la afirmație stabilesc dacă: amenințările și agresiunile în adresa jurnaliștilor au avut conse-
cințe. Prin amenințări a se înțelege: folosirea unui limbaj injurios la adresa jurnalistului; amenințări cu 
punerea în pericol a integrității fizice a jurnalistului, a familiei sau a bunurilor acestuia; amenințarea 
cu moartea. Prin agresiuni a se înțelege: altercații și atacuri fizice asupra jurnaliștilor sau a redacțiilor, 
manifestate prin lovire/maltratare; confiscarea sau distrugerea echipamentelor de înregistrare, filma-
re, fotografiere; devastarea redacției; sechestrarea/răpirea jurnalistului; asasinarea jurnalistului etc.

7.2. Cronologie

 X La sfârșitul lunii august, o echipă de filmare a 
postului Publika TV susținea că a fost agresată 
de participanții la protestul organizat de PLDM, 
PAS și PPDA. Reportera de la Publika TV spunea 
că a fost îmbrâncită și lovită peste microfon 
atunci când încerca să vorbească cu șoferii și 
pasagerii nemulțumiți că manifestanții au blo-
cat traficul pe bulevardul Ștefan cel Mare. Și o 
jurnalistă de la Europa Liberă a fost agresată de 
simpatizanții Partidului Șor, în timp ce îi filma 
cum mănâncă hrișca ce le-a fost dată gratis.193 

 X În luna august, ONG-urile de media s-au soli-
darizat cu jurnaliștii portalului Nokta.md din 
autonomia găgăuză, care au fost ținta unor ata-
curi și amenințări după publicarea unui articol 

193 https://www.ziarulnational.md/jurnalisti-de-la-publika-tv-sustin-ca-au-fost-agresati-
de-simpatizantii-ppda-si-pas/

care o viza pe șefa Departamentului Cultură și 
Turism, membra Comitetului Executiv al UTAG, 
Maria Semionova. În articol se relata că, având 
statut de funcționar public, șefa Departamen-
tului desfășura și activitate antreprenorială, 
prezentând nunți și alte evenimente, ceea ce 
contravine Legii cu privire la funcția publică și 
statutul funcționarului public. După publicare, 
redacția a fost intimidată pe rețelele sociale și 
amenințată cu agresiunea fizică de către soțul 
funcționarei. Totodată, ONG-urile cereau baș-
canei Irina Vlah să inițieze o anchetă de servi-
ciu privind comportamentul unor persoane cu 
funcții publice, inclusiv a prim-vice bașcanului 
Vadim Ceban, care au încurajat discursul de in-
timidare a jurnaliștilor portalului Nokta.md. Un 
asemenea comportament – împiedicarea inten-
ționată a activității mass-media sau a jurnalis-
tului, precum și intimidarea mass-media sau a 
jurnalistului pentru critică, –  cad sub incidența 
Codului penal al RM. Organizațiile semnatare 
solicitau și investigarea și calificarea juridi-

https://www.europalibera.org/a/29453960.html
https://www.europalibera.org/a/29453960.html
Nokta.md
http://nokta.md/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C%D1%8E-%D1%82%D0%B0%D0%BC/
https://www.ziarulnational.md/jurnalisti-de-la-publika-tv-sustin-ca-au-fost-agresati-de-simpatizantii-ppda-si-pas/
https://www.ziarulnational.md/jurnalisti-de-la-publika-tv-sustin-ca-au-fost-agresati-de-simpatizantii-ppda-si-pas/
Nokta.md
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că a unui alt caz care s-a produs în localitatea 
Cișmichioi din UTAG, unde consilierii locali au 
interzis filmarea ședinței Consiliului local din 3 
iulie 2018. Mai mult decât atât, consilierul și jur-
nalistul Dmitri Ianul, care a încercat să filmeze 
ședința, a fost amenințat de unii alți membri ai 
consiliului local.194 

7.2.1. Opinia și evaluarea experților

 X Unii jurnaliști au fost bruscați, îmbrânciți și 
chiar loviți în timpul evenimentelor publice. 
Atacurile au venit din partea politicienilor și a 
gărzilor de corp ale acestora, a poliției, a protes-
tatarilor. Este vorba în special despre echipele 
de la Europa Liberă, RISE Moldova, ZdG, Mol-
dova 1, Agora.md, Publika TV, Jurnal TV și TV8.

 X La un alt eveniment public, organizat de PDM 
în PMAN, doi reporteri – unul de la ZdG și altul 
de la Radio Europa Liberă, au fost bruscați de 

194 http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-protesteaz%C4%83-%C3%AEm-
potriva-intimid%C4%83rii-%C5%9Fi-amenin%C5%A3%C4%83rilor-%C3%AEn-adre-
sa-jurnali%C5%9Ftilor

oamenii legii și împiedicați să-și facă meseria.
 X La modul general, nu s-au atestat cazuri de 

agresiuni fizice sau amenințări care să ducă și 
la acțiuni împotriva jurnaliștilor. Nu au fost în-
registrate cazuri deosebite de altercații sau ata-
curi fizice asupra jurnaliștilor sau a redacțiilor.

A doua afirmație, cu referire la securita-
tea jurnaliștilor, a întrunit 31 de puncte, cu 
două mai puțin ca în anul precedent, ceea ce 
corespunde unei situații marcate de proble-
me grave.

Astfel, potrivit estimărilor experților-eva-
luatori, securitatea jurnaliștilor a întrunit un 
indice de 29,50 puncte, cu 0,50 puncte mai pu-
țin decât în anul precedent, și corespunde unei 
situații marcate de probleme grave (28 – 38 de 
puncte).

194 http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-protesteaz%C4%83-%C3%AEm-
potriva-intimid%C4%83rii-%C5%9Fi-amenin%C5%A3%C4%83rilor-%C3%AEn-adre-
sa-jurnali%C5%9Ftilor

Agora.md
http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-protesteaz%C4%83-%C3%AEmpotriva-intimid%C4%83rii-%C5%9Fi-amenin%C5%A3%C4%83rilor-%C3%AEn-adresa-jurnali%C5%9Ftilor
http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-protesteaz%C4%83-%C3%AEmpotriva-intimid%C4%83rii-%C5%9Fi-amenin%C5%A3%C4%83rilor-%C3%AEn-adresa-jurnali%C5%9Ftilor
http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-protesteaz%C4%83-%C3%AEmpotriva-intimid%C4%83rii-%C5%9Fi-amenin%C5%A3%C4%83rilor-%C3%AEn-adresa-jurnali%C5%9Ftilor
http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-protesteaz%C4%83-%C3%AEmpotriva-intimid%C4%83rii-%C5%9Fi-amenin%C5%A3%C4%83rilor-%C3%AEn-adresa-jurnali%C5%9Ftilor
http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-protesteaz%C4%83-%C3%AEmpotriva-intimid%C4%83rii-%C5%9Fi-amenin%C5%A3%C4%83rilor-%C3%AEn-adresa-jurnali%C5%9Ftilor
http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-protesteaz%C4%83-%C3%AEmpotriva-intimid%C4%83rii-%C5%9Fi-amenin%C5%A3%C4%83rilor-%C3%AEn-adresa-jurnali%C5%9Ftilor
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Concluzii generale:
ISPM pentru anul 2018, cu o valoare de 23.78, mai mare decât în anul 2017 cu 0.09 puncte, 

practic, o valoare insignifiantă (23.69 de puncte), atestă o situație gravă a mass-media (17 – 27 
de puncte). Valoarea ISPM constituie o medie a punctajului atribuit de experții-evaluatori celor 
șapte indicatori. 

INDICATORUL I –   Cadrul juridic de reglementare a activității mass-media  – a întrunit 27.66 de puncte, 
în ușor progres cu 0.33 de puncte față de evaluarea precedentă (27.33), și confirmă o situație gravă 
a mass-media pe segmentul respectiv. În aprecierile date legislației mass-media, experții au luat în 
calcul faptul că, în 2018, au fost adoptate importante acte juridice pentru activitatea presei, în ca-
drul Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației media, dar efectele lor vor putea fi evaluate 
în timp. În același timp, unele dintre proiectele de legi importante au fost elaborate, dar nu au fost 
votate în ultimă lectură de către Parlament. Este vorba, în mod special, despre noua Lege cu privi-
re la publicitate și despre amendamentele care ar fi instituit norme regulatorii pentru activitatea 
mass-media online. Ca și în evaluările precedente, experții au constatat lacune grave în aplicarea 
legislației, reliefând influența factorului politic asupra procesului decizional al organelor de drept. 
De asemenea, experții au constatat o lipsă de schimbare în bine a regimului de proprietate pe piața 
media și pe piața de publicitate.  

INDICATORUL II –  Contextul politic  – a întrunit în anul 2018 un indice de 20.00 de puncte, cu unul mai 
mult decât în anul 2017 (19.00) și constată o situație gravă a mass-media sub acest aspect (17 – 27 
de puncte). Experții au apreciat o anumită stabilitate politică, dar, totodată, au semnalat multiple 
presiuni asupra presei, mai ales din partea politicienilor și a funcționarilor publici, fapt care a afec-
tat exercitarea misiunii firești de către jurnaliști. A continuat „războiul informațional” între media 
afiliată politic și presa independentă. Politicienii, de regulă, refuză să răspundă întrebărilor presei 
independente, dar favorizează presa partizană prin prezența lor la invitațiile acesteia. Mai mult, con-
sideră experții, politicienii și funcționarii publici se dedau la acțiuni de dezinformare a publicului și 
la atacuri asupra presei care nu împărtășește opinia lor. Acest lucru poate fi posibil doar în situația 
în care cele mai influente media sunt controlate politic.

INDICATORUL III –  Mediul economic  – a acumulat 16.00 puncte, în regres cu 2.00 puncte față de anul pre-
cedent (18.00 puncte) și atestă o situație extrem de gravă a mass-media (0 – 16 puncte). Experții, în 
aprecierile lor, au regretat faptul că autoritățile s-au opus adoptării unor acte juridice și unor politici 
publice de susținere economică a presei. În plus, nu s-a făcut lumină în problema bănuielii rezona-
bile de înțelegere de cartel între două case de vânzări a publicității comerciale, problemă sesizată 
de câteva posturi TV la CC. Deși s-au făcut anumite acțiuni în vederea identificării unor modalități 
de alegere a unui măsurător credibil al audienței, impactul real nu a putut fi sesizat în perioada de 
referință. Experții au convingerea că, în prezent, independența economică și, implicit, cea editorială, 
poate fi sprijinită doar din donații ale finanțatorilor din exterior. 

INDICATORUL IV –  Mediul profesional  – a obținut 27.00 de puncte, la fel ca în anul precedent, și califică 
situația mass-media pe acest segment drept gravă (17 – 27 de puncte). Experții nu au atestat schim-
bări clare pe acest segment: instituțiile formative continuă să rămână în urma cererilor de pe piața 
muncii; mai multe specialități necesare în mass-media nu sunt pregătite în cadrul facultăților de pro-
fil, inclusiv manageri mediatici; anumiți pași întreprinși (ex: crearea Centrului de instruire continuă 
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la IPNA), urmează să-și demonstreze eficiența în timp; există un paradox – sunt pregătiți specialiști, 
iar domeniul se confruntă cu deficit de specialiști; fluctuația de cadre în instituțiile media din regiuni 
continuă să fie foarte înaltă. Experții apreciază eforturile ONG-urilor de media în ce privește profe-
sionalizarea jurnaliștilor, dar constată o eficiență scăzută a instruirilor, manifestată inclusiv prin 
încadrarea ulterioară în muncă la media afiliată politic.  

INDICATORUL V –  Calitatea jurnalismului  – a acumulat 27.33 de puncte, în progres ușor, cu 0.33 de punc-
te, față de anul precedent (27.00. de puncte), și califică situația mass-media pe acest segment drept 
marcată de probleme grave (28 – 38 de puncte), la 0.33 puncte distanță de situația gravă. Experții ex-
plică punctajul acordat print-o sporire insignifiantă a pluralismului extern și intern, în rest, calitatea 
jurnalismului a rămas influențată de factorul politic. Mai mult, dezinformarea și manipularea prin 
intermediul mass-media nu s-a diminuat. Experții notează că, urmare a adoptării și aplicării „legii 
anti-propagandă”, s-a diminuat întrucâtva propaganda externă, dar s-a intensificat propaganda in-
ternă, care nu e mai puțin nocivă pentru consumatorul media. În acest sens, au fost aduse exemple 
răsunătoare, precum falsul despre amenințările în adresa diplomaților din Germania. Experții au 
atras atenția și asupra calității tehnice a media, în special a ziarelor tipărite, unele dintre care mai 
apar în varianta învechită de alb-negru. 

INDICATORUL VI –  Securitatea informațională din perspectivă mediatică  – a fost notată cu 19.00 
puncte, cu 1.50 puncte mai mult ca în anul 2017 (17.50. puncte), și corespunde unei situații grave (17 
– 27 de puncte). Experții apreciază eforturile întreprinse în perioada de referință pentru securizarea 
spațiului informațional, dar le consideră insuficiente. Spațiul mediatic al RM continuă să fie poluat 
de produse informaționale străine, cu precădere din Federația Rusă, de calitate îndoielnică sau chiar 
nocive. La fel, experții au remarcat anumite progrese pe segmentul educației mediatice, materiali-
zate în sporirea numărului de pedagogi pregătiți și, corespunzător, a numărului de elevi instruiți. 
Oricum, crearea unui sistem funcțional de media literacy la nivel național rămâne a fi un obiectiv de 
atins. 

INDICATORUL VII –  Securitatea jurnaliștilor  – a înregistrat un scor de 29.50 de puncte, în regres cu 0.5 
puncte față de anul precedent (30.00 de puncte), și corespunde unei situații marcate de probleme 
grave (28 – 38 de puncte). Experții și-au motivat punctajul prin faptul că în anul 2018 s-au intensificat 
atacurile, preponderent verbale, și amenințările în adresa jurnaliștilor. În special, au fost scoase în 
evidență cazurile de intimidare a jurnaliștilor incomozi puterii, venite din partea unor politicieni și a 
unor funcționari publici. A fost remarcată și reacția anemică sau lipsa de reacție a organelor de drept 
în cazul amenințărilor presei. Deși amenințările nu au avut consecințe grave, situația, per ansamblu, 
nu poate fi calificată drept una de securitate deplină pentru exercitarea misiunii presei.

În 2018, potrivit experților, cel mai vulnerabil segment în dezvoltarea presei a fost mediul economic. 
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Recomandări:
Cadrul normativ de reglementare a activității 

presei să fie completat cu prevederi elaborate în 
strictă conformitate cu Concepția națională de dez-
voltare a mass-media. Să fie create și să fie puse 
în practică mecanisme care ar asigura implemen-
tarea eficientă a legislației și care ar garanta real-
mente exercitarea misiunii presei într-o societate 
democratică. 

Să fie elaborate și implementate politici publice 
care: ar exclude ingerința factorului politic în acti-
vitatea presei; ar conferi independență decizională 
autorității de reglementare a domeniului audiovizu-
alului; ar conferi independență organelor de supra-
veghere a furnizorilor publici de servicii media au-
diovizuale; ar feri mass-media de implicare în lupte 
politice sau partinice, care erodează exercitarea 
funcțiilor ce-i revin ca institut social; ar permite o 
informare adecvată a societății de către mass-media. 

Să fie adoptate și, ulterior, implementate cores-
punzător prevederile legale elaborate în cadrul 
Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației 
mass-media, în măsură să asigure un mediu eco-
nomic favorabil dezvoltării presei, inclusiv a celei 
locale/regionale. Să fie promovată pe toate căile 
transparența finanțării presei, fapt ce ar descuraja 
utilizarea surselor pecuniare obscure și, totodată, 
ar spori credibilitatea beneficiarilor de informație 
față de mass-media. 

Instituțiile formative să-și ajusteze programele 
de instruire, astfel încât să răspundă plenar nece-
sităților pieței media. Centrul de instruire continuă 
a IPNA să accepte, în condiții reciproc avantajoase, 
instruirea jurnaliștilor și din afara instituției. Să fie 

elaborate și puse în aplicare mecanisme eficiente 
de asigurare cu cadre, în special, a presei locale/
regionale. Să fie completat, discutat, adoptat și res-
pectat Codul deontologic al jurnalistului, în varian-
tă completată.  

Să fie elaborate și aplicate politici publice care 
ar asigura un real pluralism extern și intern al 
mass-media. Să fie eliminat dezechilibrul atestat în-
tre tipurile de presă, în special între cea națională 
și cea locală/regională. Să fie sprijinite și încurajate 
eforturile instituțiilor de presă de a diversifica pro-
dusele mediatice oferite publicului. Să fie stimulat 
pe toate căile jurnalismul responsabil.

Să fie elaborat și implementat un Plan de acțiuni 
în vederea asigurării securității spațiului mediatic, 
în conformitate cu Concepția securității informa-
ționale. Să fie monitorizată cu toată atenția imple-
mentarea Planului. Să fie stimulat efortul presei de 
a înlocui produsele mediatice străine și de calitate 
îndoielnică cu produse mediatice autohtone de cali-
tate. Să fie continuate și încurajate eforturile socie-
tății civile de a lărgi aria de instruire a populației în 
materie de media literacy.

Să fie respectată legislația care garantează pre-
sei activitate în deplină securitate. Să fie făcut pu-
blic fiecare caz de obstrucționare a presei aflată în 
exercițiul funcțiunii. Organele de drept să fie sesi-
zate ori de câte ori vor fi semnalate situații în care 
securitatea jurnaliștilor va fi în pericol. Să fie ur-
mărite cu atenție cazurile de intimidare, amenința-
re sau agresare a jurnaliștilor, semnalate organelor 
de drept. Periodic, acțiunile sau inacțiunile organe-
lor de drept pe aceste cazuri să fie făcute publice.
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Anexa 1. Tabel metodologie

Indicatori Afirmații Punctaj

I. Cadrul juridic de 
reglementare a activității 
mass-media

1.1. Legislația mass-media este suficientă, suficientă în cea mai 
mare parte, suficientă în mare parte, suficientă în măsură 
mică, insuficientă

4, 3, 2, 1, 0

1.2. Legislația mass-media este conformă standardelor inter-
naționale, conformă în cea mai mare parte, conformă în 
mare parte, conformă în măsură mică, neconformă

4, 3, 2, 1, 0

1.3. Legislația este aplicată corect de fiecare dată, de cele mai 
dese ori, deseori, rareori, deloc sau aproape deloc

4, 3, 2, 1, 0

Total Indicator I:

Argumentare punctaj

II. Contextul politic 2.1. Situația politică este favorabilă activității mass-media, fa-
vorabilă în cea mai mare parte, favorabilă în mare parte, 
favorabilă în măsură mică, defavorabilă

4, 3, 2, 1, 0

Total Indicator II:

Argumentare punctaj

III. Mediul economic 3.1. Mijloacele mass-media sunt independente economic, în 
mare măsură, în măsură medie, în măsură mică, nu sunt 
independente

4, 3, 2, 1, 0

3.2. Mijloacele mass-media sunt independente editorial, în 
mare măsură, în măsură medie, în măsură mică, nu sunt 
independente

4, 3, 2, 1, 0

Total Indicator III:

Argumentare punctaj

IV. Mediul profesional 4.1. Procesul de profesionalizare a mass-media este suficient, 
suficient în cea mai mare parte, suficient în mare parte, 
suficient în măsură mică, insuficient

4, 3, 2, 1, 0

4.2. Procesul de profesionalizare a mass-media este eficient, 
eficient în cea mai mare parte, eficient în mare parte, efici-
ent în măsură mică, in eficient

4, 3, 2, 1, 0

Total Indicator IV:

Argumentare punctaj
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Indicatori Afirmații Punctaj

V.  Calitatea jurnalismului 5.1. Există pluralism extern, există în cea mai mare parte, în 
mare parte, în măsură mică, nu există

4, 3, 2, 1, 0

5.2. Există pluralism intern, există în cea mai mare parte, în 
mare parte, în măsură mică, nu există

4, 3, 2, 1, 0

5.3. Mass-media este de calitate, de calitate în cea mai mare 
parte, în mare parte, în măsură mică, nu este de calitate

4, 3, 2, 1, 0

Total Indicator V:

Argumentare punctaj

VI. Securitatea 
informațională din 
perspectivă mediatică

6.1. În spațiul informațional activează instituții mediatice au-
tohtone care contribuie plenar, în cea mai mare parte, în 
mare parte, în măsură mică, deloc la fortificarea securității 
informaționale  

4, 3, 2, 1, 0

6.2. În spațiul informațional activează instituții mediatice stră-
ine care nu afectează, afectează în măsură mică, în mare 
parte, în cea mai mare parte, afectează total securitatea 
informațională  

4, 3, 2, 1, 0

Total Indicator VI:

Argumentare punctaj

VII. Securitatea 
jurnaliștilor

7.1. Jurnaliștii și-au exercitat meseria în securitate în toate ca-
zurile, în majoritatea absolută a cazurilor, în majoritatea  
cazurilor, în parte a cazurilor, în insecuritate 

4, 3, 2, 1, 0

7.2. Activitatea jurnaliștilor nu a atras după sine nici un fel de 
consecințe, a atras consecințe ușoare, consecințe de gravi-
tate medie, consecințe grave, consecințe foarte grave

4, 3, 2, 1, 0

Total Indicator VII:

Argumentare punctaj

Total punctaj:
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Anexa 2. Tabel explicativ

afirmații semnificații

1.1. Legislația mass-
media este 
suficientă

Există reglementări pentru activitatea tuturor tipurilor de mass-media – scrisă, 
audiovizuală, online; centrală, regională, comunitară; publică și privată; există 
reglementări privind libertatea de exprimare, privind independența editorială, 
privind accesul la informație, privind defăimarea, privind protecția jurnalistului 
și a surselor de informație, privind transparența decizională etc. 

1.2. Legislația 
mass-media 
este conformă 
standardelor 
internaționale

Reglementările sunt permisive, clare, exacte, garantează un mediu adecvat de 
exercitare a misiunii mass-media, garantează libertatea de exprimare, garan-
tează accesul la informația de interes public; nu au fost operate modificări ale 
legislației care să  afecteze mass-media; nu au fost cazuri de refuz în a reforma 
anumite legi etc.

1.3. Legislația este 
aplicată corect de 
fiecare dată

Factorii decidenți (legislativ, executiv, judecătoresc, CCA, CO, APL etc) respectă le-
gislația; nu există ingerințe; nu există presiuni; există transparență; există reacții 
prompte și eficiente la toate cazurile de derogări de la legislație; nu au fost cazuri 
de refuz al autorităților statului de furniza informațiile de interes public solicita-
te; nu au fost cazuri de ridicare abuzivă a acreditării; nu au fost cazuri de cenzură 
manifestate prin interzicerea publicării/difuzării, confiscarea tirajului, ridicarea 
abuzivă a licenței de emisie etc

2.1. Situația politică 
este favorabilă 
activității mass-
media

Situația politică, stabilă ori instabilă, nu a afectat exercitarea misiunii firești 
a mass-media; nu au existat presiuni asupra jurnaliștilor și a instituțiilor media-
tice venite din partea unor oameni politici sau a unor partide, făcute cu scopul 
exclusiv de a proteja interesele politice sau de altă natură ale unor partide sau 
ale unor oameni politici; partide sau oamenii politici nu au folosit instituțiile sta-
tului pentru a exercita presiuni; nu au existat presiuni asupra jurnaliștilor și a 
instituțiilor mediatice venite din partea unor instituții ale statului, manifestate 
prin anchete ale poliției, intervenții brutale, având drept scop intimidarea presei, 
arestarea sau reținerea în vederea cercetării, confiscarea sau copierea datelor 
din computere, confiscarea sau copierea unor documente, interceptarea comu-
nicațiilor, etc; situația politică nu a general partizanat politic sau războaie infor-
maționale în care să fie antrenată mass-media.  

3.1. Mass-media sunt 
independente 
economic

Legislația economică are prevederi separate pentru businessul mediatic; le-
gislația prevede limite speciale pentru concentrarea proprietății și/sau pentru 
audiență; situația economică favorizează independența financiară; mass-media 
publice sunt finanțate adecvat, suficient și garantat; concurența pe piața media 
și pe cea a publicității este loială și permite dezvoltarea dinamică a mass-media; 
mediul concurențial permite mass-media să-și acopere cheltuielile, în cea mai 
mare parte, din publicitate, din realizarea tirajelor și/sau produselor mediatice, 
din colaborări, coproducții etc; publicitatea costă și este accesată potrivit ratin-
gurilor; funcționează măsurători credibili ai tirajelor/audienței; funcționează me-
canismele anti monopol; mass-media investește în dezvoltare, inclusiv în îmbu-
nătățirea produsului mediatic; 
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afirmații semnificații

nu există poziții dominante vizând regimul de proprietate; nu există poziții 
dominante pe piața de publicitate; concurența loială permite tuturor mass-me-
dia să acceseze publicitate, în funcție de audiență. Nu au existat presiuni asupra 
jurnaliștilor și a instituțiilor mediatice venite din partea unor companii sau a unor 
oameni de afaceri, manifestate prin oferirea sau anularea unor contracte de pu-
blicitate, condiționarea semnării unor contracte de nepublicarea unor informații 
sau de concedierea unor jurnaliști, etc.

NOTĂ: de regulă, poziție dominantă înseamnă că mass-media unui proprietar 
deține mai mult de 1/3 din piață, sau primii 3 proprietari dețin cumulat mai 
mult de 50% din piață.

3.2. Mass-media sunt 
independente 
editorial

Mass-media, indiferent de finanțatori, sunt independente editorial; proprie-
tarii, patronii, finanțatorii nu dictează și nu impun politicile lor editoriale; factorul 
economico-financiar este separat de cel editorial; furnizorii de publicitate, spon-
sorii și donatorii nu impun condiții editoriale; nu există jurnalism la comandă; nu 
există mass-media de partid ori din bani partinici. 

4.1. Procesul de 
profesionalizare a 
mass-media este 
suficient

Există elementele-standard ale procesului de profesionalizare: corp comun 
de cunoștințe (teoria și practica jurnalismului democratic), instituții formative 
(facultăți, cursuri de toate duratele, cursuri de formare continuă etc); coduri 
deontologice (la nivel de breaslă, de entități, inclusiv instituții mediatice); asocia-
ții profesionale (patronate, sindicate, cluburi, ONG-uri etc). 

4.2. Procesul de 
profesionalizare a 
mass-media este 
eficient

Elementele-standard sunt adecvate și funcționale. Fiecare element dă randa-
ment deplin. Instituțiile formative se ghidează de teoria și practica jurnalismului 
modern; codurile deontologice nu doar răspund rigorilor internaționale, dar și 
sunt respectate; asociațiile profesionale, pe toate segmentele, sunt eficiente și 
în beneficiul mass-media.

5.1. Există pluralism 
extern

Există o diversitate a mass-media de toate tipurile: scrisă, audiovizuală, on-
line; centrală, regională/locală/comunitară, internațională; publică și privată; 
generalistă și de nișă/specializată. Există o proporție acceptabilă/rezonabilă a 
mass-media de toate tipurile.

5.2. Există pluralism 
intern

În interiorul fiecărei instituții mediatice, indiferent din ce tip face parte, există 
diversitate de produse mediatice (ca genuri jurnalistice, ca tematici, ca geogra-
fie, ca protagoniști și autori luând în calcul și echilibrul gender etc).

5.3. Mass-media este 
de calitate

Produsele mediatice sunt realizate conform normelor profesionale și tehnice. 
Produsele mediatice sunt oferite adecvat (ce, când și cum propun serviciile de 
programe radio/Tv; ce pachete de canale Tv în cablu sunt propuse; cum sunt 
machetate presa scrisă și online). Calitatea mass-media nu este compromisă de 
derogări de la normele profesionale, de propagandă, dezinformare, manipulare, 
etc).
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6.1. În spațiul 
informațional 
activează instituții 
mediatice 
autohtone care 
contribuie plenar 
la fortificarea 
securității 
informaționale  

Majoritatea frecvențelor audio/tv aparțin radiodifuzorilor aflați sub jurisdic-
ția RM; acești radiodifuzori oferă servicii de programe care răspund rigorilor 
de pluralism și calitate; serviciile de programe conțin, cel puțin 25 la sută (ex-
ceptând publicitatea, promo și teleshopping-ul) produse autohtone difuzate în 
primă audiție în intervalul ora 6.00. – ora 24.00. Ofertele în cablu conțin canale 
din țară și canale străine cu servicii de programe ce nu pot submina securitatea 
informațională a țării. Majoritatea presei scrise, ca număr și ca tiraj, majoritatea 
presei online, ca număr și ca număr de utilizatori, oferă conținuturi care răspund 
rigorilor de pluralism și calitate, iar conținuturile, în proporție de cel puțin 50 
la sută sunt autohtone. Filmele pentru Tv-uri sunt achiziționate luând în calcul 
asigurarea securității informaționale. Există un sistem adecvat de media literacy. 
Există imunitate socială la propagandă.

6.2. În spațiul 
informațional 
activează instituții 
mediatice străine 
care afectează 
total securitatea 
informațională  

Mass-media străină, ca număr și/sau influență (audiență), ca prezență pe cont 
propriu sau ca prezență prin intermediul mass-media aflată sub jurisdicția RM, 
este masivă; mass-media străină difuzează mesaje improprii care afectează grav 
securitatea informațională și periclitează/neutralizează mesajele mass-media 
autohtone, pluraliste și de calitate. Produsele mediatice străine promovează me-
saje ce contravin intereselor naționale. Limba de difuzare a mesajelor este alta 
decât cea de stat. Mass-media străine utilizează tehnici de propagandă, dezin-
formare, manipulare a opiniei publice.

7.1. Jurnaliștii și-au 
exercitat meseria în 
securitate 

Jurnaliștii, indiferent cum și-au exercitat meseria, nu au fost supuși amenin-
țărilor și agresiunilor.  

 

7.2. Activitatea 
jurnaliștilor nu a 
atras după sine nici 
un fel de consecințe

Prin amenințări a se înțelege: folosirea unui limbaj injurios la adresa jurnalis-
tului; amenințări cu punerea în pericol a integrității fizice a jurnalistului, a famili-
ei sau a bunurilor acestuia; amenințarea cu moartea.

Prin agresiuni a se înțelege: altercații și atacuri fizice asupra jurnaliștilor sau a 
redacțiilor, manifestate prin lovire/maltratare; confiscarea sau distrugerea echi-
pamentelor de înregistrare, filmare, fotografiere; devastarea redacției; seches-
trarea/răpirea jurnalistului; asasinarea jurnalistului, etc.

Amenințările și agresiunile pot fi lipsite de consecințe, pot avea consecințe 
ușoare, moderate, grave și extrem de grave.  
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Anexa 3. Experți-evaluatori ISPM-2018

Nr. Experți-evaluatori Funcție

1. Alexandru Lebedev Diez.md, manager

2. Dina Crudu-Perciun IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, director de știri la TV 
Moldova 1

3. Nicolae Cușchevici RISE Moldova, jurnalist

4. Anatolie Eșanu Ziarul de Gardă, jurnalist

5. Veaceslav Perunov SP, Bălți, manager

6. Petru Macovei API, director executiv; Consiliul de Presă, secretar

7. Dumitru Țîra Asociația pentru Dezvoltare și Cooperare, director executiv

8. Olga Guțuțui Consiliul Coordonator al Audiovizualului, membră

9. Vitalie Zama jurist

10. Angela Zaharova Elita TV, Rezina, producătoare

11. Luiza Doroșenco Centrul Media, directoare, Tiraspol, Transnistria 

12. Elizaveta Rotari ATV, Comrat, UTAG, manageră

13 Adrian Petcu IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, redacția Actualități, Radio 
Moldova

14. Dumitru Lazur CoE, oficiul Chișinău, coordonator de proiect

Diez.md
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Anexa 4. Punctaj experți ISPM-2018

Indicatori/

afirmații Experți / evaluare individuală
Punctaj

afirmații/

indicatori

Ind. I Ex.1 Ex.2 Ex.3 Ex.4 Ex.5 Ex.6 Ex.7 Ex.8 Ex.9 Ex.10 Ex.11 Ex.12 Ex.13 Ex.14

1.1. 2 2 3 2 1 3 2 2 2 1 2 2 3 2 29 

1.2. 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 2 31

1.3. 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 23 

Total 7 6 8 6 4 7 5 5 4 4 6 7 8 6 27.66 

Ind. II

2.1. 0 2 1 1 1 3 2 1 0 0 3 2 2 2 20 

Total 0 2 1 1 1 3 2 1 0 0 3 2 2 2 20.00  

Ind. III 

3.1. 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 2 1 2 1 15

3.2. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 17 

Total 3 2 1 2 2 3 2 2 1 2 4 2 4 2 16.00  

Ind. IV 

4.1. 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 3 3 3 2 31 

4.2. 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 23 

Total 4 5 3 3 3 5 4 2 4 2 5 5 5 4 27.00 

Ind. V

5.1. 2 4 3 2 2 3 1 1 3 2 4 4 3 3 37 

5.2. 2 3 2 2 1 3 1 1 2 1 3 2 3 2 28 

5.3. 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 17 

Total 5 9 6 5 4 8 3 3 6 4 8 7 8 6 27.33  

Ind. VI

6.1. 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 21 

6.2. 2 2 0 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2 17 

Total 4 4 2 3 1 4 2 2 3 2 2 2 4 3 19.00 

Ind. VII

7.1. 3 2 1 2 1 2 1 3 1 2 3 2 3 2 28 

7.2. 3 3 1 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 31 

Total 6 5 2 4 3 5 3 6 2 4 6 4 5 4 29.50 

Total 31 36 23 24 18 40 21 22 20 21 40 38 37 29 23.78 
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Anexa 5. ISPM: date comparate

Indicatori Afirmații
Punctaj

2016 2017 2018

I. Cadrul juridic 
de reglementare 
a activității mass-
media

1.4. Legislația mass-media este suficientă, suficientă în cea mai mare parte, 
suficientă în mare parte, suficientă în măsură mică, insuficientă

30 28 29

1.5. Legislația mass-media este conformă standardelor internaționale, con-
formă în cea mai mare parte, conformă în mare parte, conformă în 
măsură mică, neconformă

31 30 31

1.6. Legislația este aplicată corect de fiecare dată, de cele mai dese ori, 
deseori, rareori, deloc sau aproape deloc

25 24 23

Total Indicator I: 28.66 27.33 27.66

II. Contextul politic 2.1. Situația politică este favorabilă activității mass-media, favorabilă în cea 
mai mare parte, favorabilă în mare parte, favorabilă în măsură mică, 
defavorabilă

14 19 20

Total Indicator II: 14 19 20

III. Mediul 
economic

3.1. Mijloacele mass-media sunt independente economic, în mare măsură, 
în măsură medie, în măsură mică, nu-s independente

15 18 15

3.2. Mijloacele mass-media sunt independente editorial, în mare măsură, în 
măsură medie, în măsură mică, nu-s independente

22 18 17

Total Indicator III: 18.50 18 16

IV. Mediul 
profesional

4.1. Procesul de profesionalizare a mass-media este suficient, suficient în 
cea mai mare parte, suficient în mare parte, suficient în măsură mică, 
insuficient

40 30 31

4.2. Procesul de profesionalizare a mass-media este eficient, eficient în cea 
mai mare parte, eficient în mare parte, eficient în măsură mică, in efi-
cient

23 24 23

Total Indicator IV: 31.50 27 27

V.  Calitatea 
jurnalismului

5.1. Există pluralism extern, există în cea mai mare parte, în mare parte, în 
măsură mică, nu există

37 36 37

5.2. Există pluralism intern, există în cea mai mare parte, în mare parte, în 
măsură mică, nu există

28 27 28

5.3. Mass-media este de calitate, de calitate în cea mai mare parte, în mare 
parte, în măsură mică, nu este de calitate

19 18 17

Total Indicator V: 28 27 27.33

VI. Securitatea 
informațională 
din perspectivă 
mediatică

6.1. În spațiul informațional activează instituții mediatice autohtone care 
contribuie plenar, în cea mai mare parte, în mare parte, în măsură 
mică, deloc la fortificarea securității informaționale  

23 19 21

6.2. În spațiul informațional activează instituții mediatice străine care nu 
afectează, afectează în măsură mică, în mare parte, în cea mai mare 
parte, afectează total securitatea informațională  

21 16 17

Total Indicator VI: 22 17.50 19

VII. Securitatea 
jurnaliștilor

7.1. Jurnaliștii și-au exercitat meseria în securitate în toate cazurile, în ma-
joritatea absolută a cazurilor, în majoritatea  cazurilor, în parte a cazu-
rilor, în insecuritate 

33 27 28

7.2. Activitatea jurnaliștilor nu a atras după sine nici un fel de consecințe, 
a atras consecințe ușoare, consecințe de gravitate medie, consecințe 
grave, consecințe foarte grave

39 33 31

Total Indicator VII: 36 30 29.50

Total punctaj: 26.66 23.69 23.78


