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Capitolul I. 
Structura raportului

Prezentul raport conține: o listă de abrevieri; prezentarea succintă a metodologiei utilizate la determina-
rea ISPM; evaluarea situației mass-mediei făcută de experți în temeiul metodologiei; concluzii generale și 
recomandări ce rezultă din evaluări; câteva anexe.

1.1 Abrevieri:

APG Adunarea Populară a Gagauz-Yeri

API Asociația Presei Independente

ASP Agenția servicii publice

CA Consiliul Audiovizualului 

CC Consiliul Concurenței

CJI Centrul pentru Jurnalism Independent

CO Consiliul de Observatori (al GRT)

CoE Consiliul Europei

CSMA Codul serviciilor media audiovizuale

FSMA Furnizor de servicii media audiovizuale

GRT Gagauzia Radio Televizionu

MAI Ministerul Afacerilor Interne

PDM Partidul Democrat

PPDA Partidul Platforma Demnitate și Adevăr

PSRM Partidul Socialiștilor

RM Republica Moldova

UE Uniunea Europeană

UTAG Unitatea Teritorial-Administrativă Găgăuzia
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1.2. Metodologia ISPM
Raportul de față prezintă o evaluare a situației presei din RM în anul 2019, făcută de experți naționali, 

în temeiul metodologiei ISPM (Tabelul ISPM – în Anexa 1 și Tabelul explicativ – în Anexa 2 ), actualizată în 
anul de referință.

Metodologia ISPM cuprinde 7 indicatori 
relevanți pentru realitățile presei 

din RM:

 X Cadrul juridic de reglementare a activității 
presei;

 X Contextul politic;

 X Mediul economic;

 X Mediul profesional;

 X Calitatea jurnalismului;

 X Securitatea informațională din perspectivă 
mediatică;

 X 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 
evaluatori, respectiv: 2 juriști; 3 manageri media reprezentând tipurile de media; 6 jurnaliști, inclusiv 1 din 
regiunea transnistreană, 1 din UTAG, 1 din Consiliul Presei, 1 din audiovizual, 1 din presa scrisă, 1 din presa 
online, și 3 reprezentanți ai ONG-urilor de profil. Fiecare evaluator a completat în mod individual Tabelul 
ISPM (Anexa 3). 

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

Metodologia ISPM oferă un diagnostic presei în ansamblu, fiecărui indicator sau fiecărei afirmații cu-
prinse în indicatori, fapt ce permite determinarea zonelor în care sunt necesare intervenții pe măsură să 
remedieze condițiile de activitate a mass-mediei, pentru ca aceasta să-și onoreze plenar angajamentele so-
ciale ce-i revin.

Interpretarea punctajului ISPM, pentru fiecare indicator și pentru fiecare afirmație:

60 – 50 – situația mass-mediei este bună

49 – 39 – situația mass-mediei este relativ bună

38 – 28 – situația mass-mediei este marcată de probleme grave

27 – 17 – situația mass-mediei este gravă

16 – 0 – situația mass-mediei este extrem de gravă
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Capitolul II. 
Situația presei în anul 2019: 
evaluările experților
2.1. Indicator I: 
cadrul juridic de reglementare a activității presei

Primul indicator, care conține trei afirmații, se referă la suficiența, conformitatea cu normele in-
ternaționale și eficiența cadrului legislativ. Potrivit răspunsurilor celor 14 evaluatori, acesta a întrunit o 
medie de 28 de puncte, ceea ce corespunde unei situații marcate de probleme grave. Rezultatele compa-
rate cu anii precedenți sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabel 1

Indicatori Afirmații
Punctaj

2016 2017 2018 2019

I. Cadrul juridic 
de reglementare a 
activității 
mass-mediei

1.1. Legislația mass-media este sufi-
cientă, suficientă în cea mai mare parte, 
suficientă în mare parte, suficientă în mă-
sură mică, insuficientă.

30 28 29 32

1.2. Legislația mass-media este conformă 
standardelor internaționale, conformă în 
cea mai mare parte, conformă în mare 
parte, conformă în măsură mică, necon-
formă.

31 30 31 31

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

25 24 23 21

Total Indicator I: 28.66 27.33 27.66 28.00

Experții consideră că legislația mass-mediei este 
suficientă în bună parte, fiind completată cu un docu-
ment normativ important care a intrat în vigoare în 
2019 – Codul serviciilor media audiovizuale. În anul de 
referință a fost elaborat și un proiect de lege de modi-
ficare a Legii Concurenții menit să amelioreze situația 
concurențială pe piața mediatică. Totuși, ei constată 
că pentru completarea semnificativă a cadrului juri-
dic naționaleste necesar să fie votate cel puțin cele 7 

proiecte de legi elaborate încă în 2018 de către Grupul 
de lucru parlamentar pentru îmbunătățirea legislației 
mass-mediei. În caz contrar, se va menține în continu-
are dezechilibrul evident între suficiența normelor de 
reglementare a presei audiovizuale și insuficiența sau 
lipsa acestor norme în cazul presei scrise și online.

Cu referire la calitatea cadrului juridic național 
în vigoare, evaluatorii atestă o anumită conformi-
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tate cu normele internaționale, dar sunt de părere 
că pe această direcție trebuie întreprinse acțiuni 
energice suplimentare. Astfel, mai multe norme le-
gale ar urma să fie ajustate la cerințele actuale. Între 
altele, acestea vizează noua definiție a noțiunii de 
mass-media, în conformitate cu Recomandările Co-
mitetului de Miniștri al CoE; transparența finanțării 
mass-mediei; susținerea presei dintr-un fond buge-
tar gestionat pe principii de echitate și transparen-
ță, care ar preveni dispariția unor instituții media 
în perioade de criză; extinderea accesului la infor-
mația de interes public; protecția datelor cu caracter 
personal și a vieții private; fondarea publicațiilor 
periodice și agențiilor de presă; forma organizatori-
că-juridică a publicațiilor periodice și agențiilor de 
presă; reglementări aplicabile pentru presa online; 
echilibrul între viața privată și accesul la informa-
ție; procedura de oferire /obținere a informației de 
interes public, precum și de apărare a dreptului la 
informație în instanța de judecată etc. Sunt atestate 
cazuri, când anumite legi, completate sau ajustate în 
grabă, fără consultări publice, au avut efecte contra-
re celor scontate.. Un exemplu elocvent ar fi adop-
tarea de către Parlament a mai multor modificări 
la Codul Electoral, operate în august 2019, cu două 
luni înainte de alegerile generale locale. În consecin-

ță, furnizorii de servicii media audiovizuale au fost 
obligați să desfășoare dezbateri electorale în direct 
și doar în orele de seară. 

Principala problemă constatată de grupul de eva-
luatori care au participat la elaborarea studiului 
constă în funcționalitatea legislației. Astfel, au fost 
scoase în evidență multiple carențe ce țin de aplica-
rea arbitrară și/sau selectivă a normelor juridice în 
favoarea unor interese de grup, preponderent poli-
tice; aplicarea abuzivă a normelor juridice privind 
protecția datelor cu caracter personal; ignorarea 
normelor juridice privind accesul la informația de 
interes public sau accesul jurnaliștilor la evenimen-
te publice; nerespectarea normelor juridice în cazul 
intimidării jurnaliștilor sau obstrucționării activi-
tății instituțiilor media; desconsiderarea normelor 
juridice referitoare la mediul concurențial pe piața 
media și pe piața de publicitate comercială; eludarea 
normelor juridice de către factori decidenți – legis-
lativ, executiv, autoritatea de reglementare a dome-
niului audiovizual, autoritățile de supraveghere a 
furnizorilor publici de servicii media audiovizuale 
etc Asemenea lacune în funcționarea cadrului legis-
lativ au impact negativ asupra activității mass-medi-
ei și, implicit, asupra publicului/societății.

Concluzii intermediare

Cadrul juridic actual de reglementare a activității mass-mediei este în bună parte suficient și conform 
standardelor internaționale. Totuși, luând în calcul realitățile în continuă schimbare, legislația media 
națională necesită, pe de o parte, să fie completată cu norme ce ar asigura reglementarea 
activității tuturor tipurilor de presă, iar, pe de altă parte, să fie adaptată la standardele 
internaționale. Este imperioasă aplicarea adecvată, cel puțin, a cadrului juridic național în vigoare, 
pentru a asigura funcționarea satisfăcătoare a mass-mediei.
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2.2. Contextul politic

Indicatorul al doilea, care conține o singură afirmație și vizează contextul politic în care a activat 
mass-media, este creditat de către experți cu 17 puncte, ceea ce corespunde unei situații grave. (Vezi 
Tabelul 2).

Tabel 2

Indicatori Afirmații
Punctaj

2016 2017 2018 2019

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 17

Total Indicator II: 14 19 20 17

Pe acest segment, autorii studiului au exprimat 
aproape unanim opinia că situația politică nu a fost 
prea favorabilă activității mass-media, situația fiind 
marcată de tradiționala instabilitate politică, specifi-
că anilor electorali. Or, în 2019, am avut două scruti-
ne și trei guverne. Prin urmare, este explicabilă (nu 
și îndreptățită), atitudinea degradantă a clasei poli-
tice și a organelor statale față de presă. Partidele in-
fluente au reușit să corupă jurnaliștii și o bună parte 
din media să-și subordoneze anumite instituții de 
presă și să le folosească împotriva oponenților po-
litici, în diverse moduri – presiuni, atacuri verbale, 
amenințări, agresiuni, obstrucționări în exercitarea 
meseriei; acces facil la informația de interes public 
sau la evenimente publice, pentru mass-media afilia-
te politic; oferte pecuniare atractive pentru jurnaliș-
tii care au acceptat să facă jocul actorilor politici etc. 
O parte dintre experți au observat că, în anul 2019, 
ca de altfel și în alți ani electorali, nu au fost afec-
tați de turbulențe politice doar jurnaliștii care s-au 
„adaptat” din mers, deviind de la principiile eticii 
profesionale, conformându-se la orice situație Chiar 
dacă în anul de referință putem evidenția trei pe-
rioade politice distincte: dominația/influența PDM; 
încercarea tranziției spre o presă liberă și echidis-
tantă; începutul dominației/influenței PSRM-PDM, 
Aceste perioade au demonstrat că numeroase orga-
ne de presă sunt dependente de factorul politic și 
nu se pot detașa de finanțarea care vine din partea 
politicienilor. Contextul politic a afectat activitatea 
mass-mediei și în UTAG, și în regiunea din stânga 
Nistrului. În UTAG, de exemplu, unde domină PSRM, 

80 la sută dintre instituțiile de presă fie sunt contro-
late de către autorități, fie sunt impuse de situație 
să coopereze cu acestea. În regiunea transnistreană 
contextul politic a fost favorabil mass-mediei ofici-
ale nu și puținelor instituții de presă independente, 
iar cazurile de presiune asupra jurnaliștilor nu sunt 
făcute publice și rămân necunoscute. 

Experții au constatat cazuri grave de încălcare a 
drepturilor jurnaliștilor, de exemplu, cel privind in-
terceptarea telefoanelor, dezvăluit într-un briefing 
de presă la sfârșitul lunii noiembrie de către preșe-
dintele Comisiei parlamentare Securitate și Ordine 
Publică, deputatul Chiril Moțpan. Potrivit deputa-
tului, mai mulți jurnaliști și activiști civici ar fi fost 
filați în perioada de guvernare a democraților, la in-
dicația ministrului de interne de atunci, Alexandru 
Jizdan, iar operațiunea ar fi fost condusă de un alt 
angajat cu funcție înaltă din cadrul aceluiași minis-
ter, Gheorghe Cavcaliuc. Deputatul a prezentat și o 
listă a persoanelor interceptate, în care se regăsesc 
jurnaliștii Constantin Cheianu, Val Butnaru, Natalia 
Morari, Mariana Rață, Valentina Ursu, Ion Preașcă, 
Alina Radu și alții.1 Astfel de acțiuni au culminat cu 
invitarea selectivă a jurnaliștilor la un eveniment 
organizat la sfârșit de an la Președinție, când șeful 
statului, Igor Dodon, le-a oferit jurnaliștilor daruri 
de Crăciun, între care și câte o cutie de „tușoncă” 
(conservă din carne, n.n.). Faptul în sine2 a generat 

1  http://media-azi.md/ro/stiri/mai-mul%C8%9Bi-jurnali%C8%99ti-%C8%99i-reprezen-
tan%C8%9Bi-ai-societ%C4%83%C8%9Bii-civile-ar-fi-fost-intercepta%C8%9Bi-de

2 http://tv8.md/2019/12/27/video-foto-cadourile-primite-de-jurnalisti-de-la-presedinte-
le-dodon-tusonca-si-vin-de-la-sadova/

http://media-azi.md/ro/stiri/mai-mulți-jurnaliști-și-reprezentanți-ai-societății-civile-ar-fi-fost-interceptați-de
http://media-azi.md/ro/stiri/mai-mulți-jurnaliști-și-reprezentanți-ai-societății-civile-ar-fi-fost-interceptați-de
http://tv8.md/2019/12/27/video-foto-cadourile-primite-de-jurnalisti-de-la-presedintele-dodon-tusonca-si-vin-de-la-sadova/
http://tv8.md/2019/12/27/video-foto-cadourile-primite-de-jurnalisti-de-la-presedintele-dodon-tusonca-si-vin-de-la-sadova/
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un adevărat scandal public, deoarece în Republica 
Moldova „tușonca” a devenit un simbol al corupției 
politice, după ce, la un miting de anul trecut, preșe-
dintele Partidului Șor, a adus cantități mari de cutii 
de „tușoncă”, oferindu-le simpatizanților săi, veniți 
să-l susțină în Piața Marii Adunări Naționale.

Evaluatorii observă că Guvernul Sandu a încer-
cat să amelioreze starea de lucruri din mass-media, 
inclusiv prin intenția de a demite componența CA, 
suspectată de partizanat politic. Această acțiune a 
eșuat însă, la fel ca și concursul organizat pentru 
funcția de director general al furnizorului public 
național de servicii media, care, în loc să fie o com-
petiție reală între concurenți, s-a transformat într-o 
farsă, amânând schimbările reale pe care le așteap-
tă societatea de la această instituție. La fel, experții 
constată că, la nivel național, nu există o entitate 
responsabilă de elaborarea, adoptarea și imple-

mentarea politicilor mass-media. Legea cu privire 
la Concepția națională de dezvoltare a mass-medi-
ei, votată încă în 2018, a fost ignorată, întâi de toate, 
de către guvern, care, până la finele lunii februarie 
a anului de referință, era obligat să adopte o strate-
gie și un plan de acțiuni, pentru a realiza, punct cu 
punct, obiectivele Concepției. Astfel, ignorarea le-
gislației stimulează cenzura politică, prin interme-
diul presei, devenită un fenomen răspândit în RM. 
În definitiv, publicul este lipsit de opinii pluraliste, 
iar presa afiliată politic îi pune la dispoziție o agen-
dă, mai curând propagandistică decât mediatică. 
Contextul politic, până la urmă, determină nume-
roase instituții mediatice influente să se distanțeze 
de principiile fundamentale de care trebuie să se 
ghideze și de rolul pe care trebuie să-l aibă într-o 
societate democratică. Instituțiile media integre, 
care pun în capul mesei Codul deontologic al jurna-
listului, pot fi numărate pe degete.

Concluzii intermediare 

Situația mass-mediei în contextul politic al anului 2019 a fost similară celei din anii electorali 
precedenți. Factorul politic, prin diverse modalități, a reușit să-și subordoneze o mare parte 
din cele mai influente organe de presă în scopuri electorale. Trenarea implementării reale a 
legislației în vigoare a perpetuat și a stimulat un mediu politic defavorabil activității și 
dezvoltării presei independente.
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2.3. Mediul economic

Indicatorul al treilea, cu două afirmații, vine să aprecieze mediul economic în care a activat 
mass-media în 2019. Acesta a obținut o medie de 18 puncte și corespunde unei situații grave. Starea de 
lucruri pe segmentul respectiv nu a evoluat din anul 2016, când a fost  elaborat primul ISPM (Tabelul 3) 

Tabel 3

Indicatori Afirmații
Punctaj

2016 2017 2018 2019

III. Mediul economic

3.1. Mass-media sunt independente 
economic, în mare măsură, în măsură 
medie, în măsură mică, nu sunt 
independente.

15 18 15 16

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

22 18 17 20

Total Indicator III: 18.50 18 16 18

Experții sunt de părere că în RM presa liberă nu 
poate fi dezvoltată ca afacere, deoarece mediul eco-
nomic este viciat de multiple fenomene prejudiciabi-
le. Între acestea, ei enumeră următoarele: controlul 
politic asupra unei părți semnificative a mass-medi-
ei, asupra pieței de publicitate, asupra distribuției 
ziarelor; controlul politic asupra CA; imposibilita-
tea activității de crowdfunding – băncile nu acceptă 
plăți recurente pentru presă; prezența pe piața de 
publicitate, și așa subdezvoltată, a pozițiilor domi-
nante abuzive și, deci, lipsaunei concurențe libere și 
loiale; condiții precare pentru aplicarea modelelor 
de business mediatic; reglementarea insuficientă și 
aplicarea defectuoasă a reglementărilor existente cu 
privire la drepturile de autor, care permite parazita-
rea unor organe de presă pe seama altora; lipsa faci-
lităților economice pentru presă; lipsa de prevederi 
legale speciale dedicate businessului mediatic etc. 
Rămâne actuală problema concentrării proprietății 
în mass-media. După ce fostul lider PDM, Vlad Pla-
hotniuc, a creat un holding mediatic, utilizat în sco-
puri politice, în anul de referință CA a aprobat două 
decizii care facilitează consolidarea altui holding 
media, afiliat PSRM, prin companii și persoane apro-
piate acestei formațiuni politice. CA a acceptat ca Ac-
cent TV (afiliat PSRM) să fie redenumit în “Primul 
în Moldova”, care urma să retransmită o mare parte 
din conținutul postului „Perviy Kanal” din Federația 

Rusă, după care Accent TV a anunțat că va continua 
să difuzeze în vechiul format, iar “Primul în Moldo-
va” și-a continuat activitatea independent. Aceleiași 
formațiuni politice îi sunt afiliate alte două televi-
ziuni: NTV Moldova, care retransmite postul rusesc 
NTV, și Exclusiv TV, care retransmite TNT, ambele 
fiind administrate de Exclusiv Media SRL, fondată 
de deputatul PSRM Corneliu Furculiță.3 Totodată, se 
atestă o migrare a publicității de la posturile contro-
late de PDM spre cele controlate de PSRM. Cadrul 
juridic existent nu asigură o concurență echitabilă 
pe piața mediatică și cea publicitară. De exemplu, 
compania Interact Media, proprietara portalului de 
știri AGORA și a revistei online EA.md, reușește să-și 
acopere din serviciile de publicitate doar 60% – 70% 
din cheltuieli, deficitul fiind acoperit din proiecte 
și granturi internaționale. În lipsa granturilor, in-
stituția ar putea supraviețui o perioadă de cel mult 
șase luni, fără a face vreo investiție în dezvoltare. 
În opinia experților, CC nu asigură funcționalitatea 
unei piețe publicitare libere. Abia în noiembrie, CC 
a constatat abuz de poziție dominantă pe piața de 
publicitate din partea Companiei Casa Media, care 
deține dreptul exclusiv de a comercializa spațiul pu-
blicitar al posturilor de televiziune Prime, Publika 
TV, Canal 2, Canal 3, CTC Moldova, Familia Domash-

3 http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-cer-ca-s%C4%83-nu-faciliteze-con-
centrarea-propriet%C4%83%C8%9Bii-mediatice-%C3%AEn-interesul-0

EA.md
http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-cer-ca-să-nu-faciliteze-concentrarea-proprietății-mediatice-în-interesul-0
http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-cer-ca-să-nu-faciliteze-concentrarea-proprietății-mediatice-în-interesul-0
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niy, N4, Noroc TV, REN Moldova și Vocea Basarabiei 
și a propus amendarea acesteia. Decizia a venit după 
aproape doi ani de examinare a unei plângeri depu-
se de patru posturi de televiziune – RTR Moldova, 
PRO TV Chișinău, TV 8 și Jurnal TV, care suspectau 
Casa Media de o posibilă înțelegere de cartel cu Ex-
clusiv Sales House, companie care gestionează spa-
țiul publicitar la posturile NTV Moldova, Exclusiv TV 
și Accent TV. 

Presa scrisă traversează o perioadă și mai drama-
tică. Diminuarea drastică a tirajelor a forțat două pu-
blicații Jurnal de Chișinău și SP din Bălți, să renunțe 
la edițiile print, rămânând doar pe online.

Deși un șir de documente ale CoE și UE îndeamnă 
guvernele să întreprindă acțiuni ce ar asigura inde-
pendența economică a mass-mediei, situația în RM 
rămâne neschimbată. În consecință, atestăm dome-
nii întregi subdezvoltate economic, cum ar fi jurna-
lismul de investigație, jurnalismul sportiv, cel din 
sfera sănătății sau cel practicat de instituțiile media 
locale și regionale.

În UTAG majoritatea instituțiilor media depinde 
de finanțarea politicienilor aflați la putere. Este ates-
tată situația când autorități publice locale încheie 
contracte cu anumite redacții. Cel mai des diferite 
primării preferă contracte de acest gen cu o singură 
instituție media, afiliată bașcanului UTAG, iar per-
fectarea contractelor se face în mod netransparent.

În RM, redacțiile independente economic sunt 
mai curând o excepție. Independența este asigurată 
preponderent din granturi din afară sau din susți-
nerea financiară a altor state, acordată direct redac-
țiilor, fie că este vorba de Rusia (Sputnik), România 
(TVR Moldova, Radio Chișinău) sau SUA (Radio Eu-
ropa Liberă). Doar câteva site-uri de știri reușesc 
să supraviețuiască din vânzări de publicitate, cum 
ar fi www.diez.md, de exemplu. Dintre posturile TV 
mai importante, ProTV este, probabil, singurul post 
neafiliat puterii care a reușit să se mențină pe linia 
de plutire. După schimbarea puterii în iunie 2019, 

aparent, s-a ameliorat situația și la postul TV8. Unele 
instituții media se înregistrează ca ONG-uri pentru 
a putea obține mai ușor granturi de la donatori. To-
tuși, granturile nu pot asigura presei sustenabilitate 
economică. 

Lipsa independenței economice face presa vul-
nerabilă în fața mai multor tentații, inclusiv a ofer-
telor politice, prețul acestora fiind adesea libertatea 
agendei editoriale. Observând în ultimele luni ale 
anului de referință o migrare a jurnaliștilor de la 
unii patroni politici la alții, experții sunt de părere 
că independența editorială mai depinde și de echipa 
fiecărei redacții, de pregătirea și de integritatea pro-
fesională a managerilor media, de capacitatea lor de 
a se impune în fața finanțatorilor. 

Nimeni și nimic nu ar trebui să împiedice presa 
să aibă o politică editorială corectă. Așa dictează le-
gea și, o dovadă în plus, sunt ziarele, TV-urile, pos-
turile de radio și portalurile web care pun preț pe 
valorile profesionale și practică un jurnalism onest, 
chiar și în situații de criză financiară. Menținerea 
unei politici editoriale echidistante se datorează, în 
special, entuziasmului profesional și civic al unor 
echipe redacționale sau al unor jurnaliști în parte, 
puțini la număr. Dar pentru a supraviețui sunt nece-
sare condiții economice viabile. Se știe, că presiunea 
financiară poate fi mult mai relevantă decât presiu-
nea politică în restrângerea libertății mass-mediei.

În regiunea transnistreană majoritatea mass-me-
diilor fie sunt oficiale și, deci, sunt nevoite să urmeze 
o politică editorială prestabilită, fie sunt sprijinite de 
holdingul Sherif, care le impune politica sa editori-
ală. În UTAG, dacă majoritatea instituțiilor media 
acceptă finanțare de la forțele politice, trebuie să 
accepte, aproape în totalitate, și politica editorială 
dictată de acestea. 

Ingerința factorului politic în agenda editorială 
stimulează fenomenul autocenzurii. Cazuri de inge-
rință, interzisă de lege, avem, dar nu și cazuri care 
le-ar reclama public sau în instanță. 

Concluzii intermediare

Mediul economic din RM, influențat puternic de factori politici, nu este prielnic pentru a 
dezvolta mass-media ca afacere. Din cauza afilierii politice, cea mai mare parte a presei nu-și poate 
stabili și urma o agendă editorială independentă.

http://www.diez.md/
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2.4. Mediul profesional 

Indicatorul al patrulea, cu două afirmații, se referă la procesul de profesionalizare a presei în 
2019, iar media de 28,5 de puncteobținută corespunde unei situații marcate de probleme grave. În 
comparație cu doi dintre anii precedenți, acest indicator a înregistrat o ușoară creștere, după cum se 
vede în Tabelul 4. 

Tabel 4

Indicatori Afirmații
Punctaj

2016 2017 2018 2019

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 33

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

23 24 23 24

Total Indicator IV: 31.50 27 27 28,5

Procesul de profesionalizare a mass-mediei din 
RM, constată experții, întrunește elementele cen-
trale: corp comun de cunoștințe; instituții formative 
care oferă studii de licență, de masterat și doctora-
le; cursuri de instruire în țară sau peste hotare pe 
durate diferite; un Centru de instruire continuă la 
Teleradio-Moldova; Codul deontologic al jurnalistu-
lui, completat cu prevederi noi pe parcursul anului 
de referință, și adus în corespundere cu realitățile 
în continuă schimbare; asociații profesionale care 
apără libertatea de exprimare și presa independen-
tă. Dar sunt atestate și segmente problematice, care 
necesită intervenții calificate. De exemplu, facultă-
țile de jurnalism se confruntă cu insuficiență de ca-
dre, una din cauze fiind că nu pot oferi salarii/retri-
buții motivante profesioniștilor din media, care ar 
putea ține cursuri pentru studenți. Mulți profesori 
de la facultățile de profil nu dispun de o pregătire 
corespunzătoare sau nu au experiență în jurnalism. 
Între ONG-urile de media și facultăți nu există par-
teneriate de cooperare eficientă, pe măsură să îm-
bunătățească pregătirea profesională, inclusiv prin 
promovarea unor modele bune de urmat pentru 
tinerii jurnaliști. În partea stângă a Nistrului există 
o singură instituție formativă, care însă oferă stu-
denților-jurnaliști multă teorie și puțină practică. 
ONG-urile de profil propun diferite traininguri, dar 

angajații din mass-media oficială aproape nu par-
ticipă la ele, deoarece superiorii lor fie nu acceptă, 
fie nu încurajează asemenea activități. În UTAG, in-
struirea viitorilor jurnaliști în cadrul Universității 
de Stat din Comrat (USC) nu corespunde cerințelor 
moderne, iar în anul de studii 2019-2020 USC nu a 
avut suficienți candidați pentru a forma, cel puțin, o 
grupă de studenți cu acest profil. Instruirile de speci-
alitate, oferite de alte entități, inclusiv din Chișinău, 
fie nu acoperă toate necesitățile, fie sunt inaccesibile 
pentru unii jurnaliști din UTAG din cauza barierelor 
lingvistice.

Procesul de profesionalizare, suficient în mare 
parte, trebuie dezvoltat continuu, deoarece actual-
mente, de exemplu, se resimte lipsa specialiștilor în 
unele domenii vitale, cum sunt managementul sau 
marketingul mediatic.

Experții optează pentru modernizarea întregului 
sistem de învățământ, în particular al celui de pregă-
tire a jurnaliștilor. Astăzi, la facultățile de jurnalism 
se poate înscrie oricine dorește, singurele cerințe 
fiind notele pozitive din certificatul de absolvire și 
achitarea taxei de studii. Nu este solicitat vreun do-
sar cu materiale deja publicate, nu se cer scrisori de 
recomandare din partea unor redacții sau ONG-uri 
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de media, nu există concurs de creație înainte de în-
matriculare la facultate etc. În opinia evaluatorilor, 
această abordare este greșită. Este oportună practica 
tutelării novicilor de către un jurnalist experimentat 
pentru o anumită perioadă, și nu ocazional, ci prin 
ordin redacțional. Și este decisiv pentru formarea 
profesională a viitorului jurnalist, ca acesta să se în-
roleze imediat după absolvirea facultății în redacții 
care fac jurnalism de calitate.

Experții atrag atenția asupra noilor realități, mar-
cate de dezvoltarea sistemelor de comunicare, în 
care procesul de profesionalizare a mass-mediei ca-
pătă noi valențe. Se schimbă, mai ales, strategiile de 
comunicare la care recurg actorii politici, fapt care, 
implicit influențează rolul mass-mediei în difuzarea 
și comentarea mesajului politic, dar și nivelul și na-
tura comunicării în masă. Analiza atentă a realității 
demonstrează că în prezent social media substituie 
tot mai insistent, jurnalismul clasic, iar anumite voci 
se întreabă chiar dacă mai avem nevoie de media 
tradițională. Jurnaliștii și mass-media trebuie să facă 
față noilor realități, iar acest lucru este posibil doar 
printr-un proces continuu de profesionalizare.

În acest context, experții se arată îngrijorați de 
derogările frecvente de la standardele profesiona-
le însușite la facultate sau la traininguri, pe care le 
admit în activitatea lor jurnaliștii din presa afiliată 
politic. Codul deontologic și ghidurile practice elabo-
rate de asociațiile profesionale, în corespundere cu 

rigorile internaționale, nu întotdeauna sunt respec-
tate de jurnaliștii angajați politic. Între motivele care 
stau la baza eficienței reduse a procesului de profe-
sionalizare experții au enumerat: discrepanța dintre 
cele studiate la facultate și practica jurnalismului 
angajat, diferența enormă dintre salariile pe care le 
pot oferi jurnaliștilor organele de presă afiliate po-
litic și cele independente; implicarea insuficientă a 
instituțiilor de presă independente în procesul de 
profesionalizare; personalul redus ca număr al or-
ganelor de presă independente, ceea ce face aproape 
imposibilă detașarea jurnaliștilor pentru a participa 
la instruiri de durată; atragerea, prin salarii mai 
mari, a profesioniștilor formați în organe de presă 
independente de către instituții media cu politică 
editorială dubioasă. La fel, experții constată lipsa de 
instituții formative care ar pregăti manageri media, 
precum și incapacitatea facultăților de profil de a-și 
ajusta operativ programul de instruire la necesită-
țile pieței, inclusiv la cererea în creștere a compe-
tențelor de utilizare a noilor tehnologii. Facultățile 
de profil nu dispun de un sistem eficient de formare 
continuă a cadrelor didactice.

În întreaga lume, subliniază experții, presa se 
confruntă cu aceleași probleme și provocări. Acce-
sibilitatea largă la Internet ne impune să elaborăm 
și să implementăm o strategie de dezvoltare a proce-
sului de profesionalizare capabile să asigure, în de-
finitiv, o activitate eficientă a mass-mediei axate pe 
responsabilitate socială și pe valori general-umane. 

Concluzii intermediare

Procesul de profesionalizare, în mare parte, este suficient, dar sunt necesare îmbunătățiri, 
pe alocuri, radicale, pentru a asigura eficiența acestuia. Intervențiile pe anumite segmente, 
cum ar fi cel al modernizării învățământului de profil, depășesc atribuțiile breslei și solicită 
contribuția factorilor decidenți.
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2.5. Calitatea jurnalismului

Indicatorul al cincilea, cu trei afirmații, apreciază diversitatea organelor de presă, a produselor 
mediatice pe care le oferă și calitatea jurnalismului în 2019. Media obținută este de 26 de puncte și co-
respunde unei situații grave. Acest indicator, conform evaluării experților, este mai scăzut decât în anii 
precedenți (Tabelul 5) 

Tabel 5

Indicatori Afirmații
Punctaj

2016 2017 2018 2019

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 34

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

28 27 28 26

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 18

Total Indicator V: 28 27 27.33 26

Evaluatorii afirmă că în RM există o diversitate a 
mass-mediei sub toate aspectele: avem presă scrisă, 
audiovizuală, online; centrală, regională/locală/co-
munitară, internațională; publică și privată; de știri, 
generalistă și de nișă/specializată. Totuși, este evi-
dentă disproporția dintre tipurile de presă. Potrivit 
site-ului CA, în RM activează 120 de posturi de radio 
și televiziune, dar acestea sunt concentrate excesiv 
în capitală, iar regiuni întregi, mai ales în nordul și 
sudul țării, sunt private de organe de presă. În UTAG 
au dispărut ziarele, iar în regiunea transnistreană 
se resimte un mare deficit de instituții de presă în 
alte limbi decât cea rusă. Media elaborată/controlată 
de Kremlin este reprezentată în RM de ziarele cu cel 
mai mare tiraj existent, de televiziunile care acoperă 
spațiul cel mai extins, iar agenții de genul Sputnik 
au redacții mari cu produse diverse, promovate cu 
insistență. Mediile controlate de lideri politici sau 
grupuri de interese din țară prevalează ca număr și 
influență asupra celor independente. 

Mai multe organe de presă nu înseamnă neapă-
rat și diversitate de opinii, de convingeri, tendințe 
sau atitudini exprimate prin intermediul presei. De 

exemplu, în perioada guvernării PDM, a existat mai 
multe site-uri, precum www.mesaj.md sau www.hot-
news.md, ale căror subiecte erau preluate zilnic de 
agregatoarele de știri gen www.news.yam.md sau 
www.stirinonstop.md, dar care difuzau aceleași in-
formații, adesea preluate de la mass-media afiliată 
puterii, iar despre fondatorii și echipele lor nu se 
cunoștea aproape nimic. Experții și-au exprima con-
vingerea că pluralismul mediatic extern își are ros-
tul doar dacă lărgește spectrul opiniilor din societate 
puse în circuit informațional. 

În RM, după debarcarea de la guvernare a PDM, 
care a deținut monopolul incontestabil pe piața me-
dia audiovizuală, actualmente se fortifică, în ritm 
accelerat și cu contribuția directă a instituțiilor sta-
tului, cel de-al doilea holding, de această dată sub-
ordonat PSRM. Faptul în cauză contribuie direct 
la eliminarea pluralismului. Prezența în peisajul 
mediatic a presei locale/regionale echilibrează, în-
tr-un fel, situația, dar aceste instituții se confruntă 
cu mari dificultăți, aflându-se în criză cronică de 
cadre și de surse financiare. În prezent, nu se între-
văd perspective clare – puțini absolvenți și-ar dori să 

http://www.mesaj.md/
http://www.hotnews.md/
http://www.hotnews.md/
http://www.news.yam.md/
http://www.stirinonstop.md/


14 RAPORT ANUAL

lucreze în mediul rural, iar granturile sporadice pe 
care reușește să le acceseze presa locală/regională 
nici pe departe nu sunt o salvare. Tocmai în situații 
de acest gen ar trebui să intervină statul, pentru a 
asigura pluralismul mediatic. Evident, nu prin sub-
venții directe, ci prin diverse modalități, practicate 
în alte țări – stimularea absolvenților care pleacă în 
presa locală/regională, credite preferențiale, plafon 
rezonabil de costuri la distribuția presei scrise, fa-
cilități la dotarea tehnică etc. Atâta timp cât factorii 
decidenți nu sunt preocupați de pluralismul medi-
atic extern, acesta continuă să rămână în zona de 
risc major. Se cer implementate acțiuni urgente pe 
măsură să elimine factorii ce pun în pericol pluralis-
mul mass-mediei și, implicit, capacitatea acesteia de 
a informa adecvat publicul. 

Cu referire la pluralismul intern, experții remar-
că o anumită diversificare a produselor mediatice, 
pe criterii cum ar fi genurile jurnalistice, tematica 
abordată, geografia, protagoniștii și autorii materi-
alelor etc., dar au mari rezerve față de capacitatea 
și posibilitatea presei afiliate politic de a asigura 
„prezența vocilor alternative”. În regiunea transnis-
treană pluralismul intern este insignifiant, dat fiind 
că subiecte analitice pe teme ce vizează economia, 
drepturile omului, corupția, minoritățile etnice, sau 
investigații jurnalistice apar foarte rar. În UTAG, de 
regulă, prevalează știrile sau talk-show-urile cu sco-
pul de a promova o anumita poziție politică. Exper-
ții constată că puținele analize la temă existente în 
RM demonstrează un cerc restrâns al protagoniști-
lor și al surselor de informație pentru majoritatea 
mass-mediei. Adeseori se dă prioritate unor știri 
neimportante sau unor declarații anoste ale politi-
cienilor. Multe dezbateri televizate sunt realizate cu 
aceiași comentatori care migrează de la un post la 
altul, în aceeași zi/seară, și, deseori, dezbaterile nu 
aduc nimic nou și sunt un fel de a bate apa în piuă. 
Redacțiile preferă să abordeze mai des funcționari, 
demnitari si mult mai rar cetățeni simpli. Rămâne 
a fi extrem de limitată agenda publică a redacțiilor 
care, de obicei, este influențată sau chiar dictată de 
factorii politici. Nici chiar instituțiile media indepen-
dente, care conștientizează valoarea pluralismului 
intern, nu-și pot permite luxul de a-și diversifica pro-
dusele mediatice, din cauza costurilor de producere 
prea mari și a potențialul economic-financiar redus, 
la care se adaugă lipsa de cadre calificate, manage-
mentul ineficient condițiile inegale de concurență în 
raport cu mediile ce se bazează pe preluări sau pe 

retransmisiuni din exteriorul țării etc. Televiziunea 
digitală ar putea contribui la această diversificare a 
produselor mediatice oferite publicului, dar, averti-
zează experții, tabloul informațional ar fi incomplet 
fără informație suficientă și de calitate de proveni-
ență locală. 

În ceea ce privește calitatea presei, evaluatorii 
semnalează un paradox: înregistrăm degradare în 
pofida existenței unei diversități de instituții for-
mative și de cursuri de profesionalizare. Situația nu 
poate fi acceptată, chiar dacă are la bază mai multe 
circumstanțe, inclusiv starea precară a economiei și, 
drept rezultat, un număr insuficient de angajați în 
instituțiile de presă independente. Pe de altă parte, 
mediile controlate politic, fiind și cele mai influente, 
coboară drastic ștacheta calității generale a jurna-
lismului din RM, inundând piața media cu produse 
jurnalistice părtinitoare, tendențioase sau, și mai 
grav, cu materiale de propagandă, dezinformare și 
manipulare. Aproape toate televiziunile mari, cum 
ar fi Prime TV, Canal 2, Canal 3, Publika TV, NTV Mol-
dova, Primul în Moldova ș.a. sunt afiliate fie PDM, fie 
președintelui Igor Dodon și PSRM. Alte două posturi 
(Televiziunea Centrală și Orhei TV) sunt afiliate Par-
tidului Șor, al cărui lider, Ilan Șor, a fost condamnat 
de prima instanță în așa-zisul dosar al “furtului mi-
liardului din sistemul bancar moldovenesc”. Și chiar 
dacă Șor a fugit din țară, cele două posturi continuă 
să promoveze preponderent punctele de vedere ale 
partidului său. Nu este străin de simpatii politice, în 
special față de putere, nici postul public de televizi-
une Moldova 1, mai ales, după căderea Guvernului 
Sandu. 

Pluralism de opinie există doar la două posturi 
TV – ProTV și TV8, neafiliate unor partide politice și 
care reflectă diverse puncte de vedere precum și la 
câteva posturi radio/tv locale/regionale, dar care au, 
totuși, o audiență redusă. 

Știrile false au devenit un fenomen omniprezent. 
Pe portalul Stopfals.md există o listă actualizată a 
site-urilor de știri false4 și o statistică a acestora cu 
cele mai grave încălcări.5 O altă constatare este că 
instituțiile media care își fac o preocupare din a răs-
pândi astfel de știri (de ex. Sputnik, KP, Aif ș.a.) nu 
sunt penalizate. 

4 https://stopfals.md/ro/category/21 
5 https://stopfals.md/ro/top/stop-fals

Stopfals.md
https://stopfals.md/ro/category/21
https://stopfals.md/ro/top/stop-fals
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În stânga Nistrului, experții independenți care ar 
da pondere produselor mediatice sunt foarte rar ac-
ceptați în calitate de protagoniști, iar în UTAG unele 
din evenimentele cele mai importante sunt reflecta-
te imparțial mai curând de instituții media din ca-
pitală, cum ar fi Newsmaker.md, decât de cele din 
autonomie. 

Calitatea mass-mediei, au accentuat o dată în 
plus experții, derivă din gradul de profesionalism, 
de competență, de integritate/bun simț al realizato-
rului de produse jurnalistice, de relația patron-edi-
tor-reporteri și întreaga echipă, de atmosfera din 
colectivul redacțional și principiile programatice de 
care se ghidează acesta. Nu putem vorbi despre ca-
litatea produsului jurnalistic, fără să respectăm Co-
dul deontologic al jurnalistului. În această ordine de 
idei, experții atrag atenția asupra faptului că, deși a 
fost îmbunătățit, fiind completat cu norme noi, Co-
dul deontologic rămâne, deocamdată, un document 
inexistent pentru multe redacții și jurnaliști. O dova-
dă ar fi numărul de cazuri examinate anual de Con-

siliul de Presă, rezultatele rapoartelor de monitori-
zare a conținuturilor mediatice. Un raport de acest 
gen, lansat de organizațiile de media în septembrie 
2019, constata un număr semnificativ de știri false 
și manipulatorii răspândite în spațiul public prin in-
termediul mass-media, printre cele mai des utilizate 
tehnici de manipulare fiind crearea imaginii dușma-
nului intern, utilizarea selectivă a informației. Același 
raport atenționează asupra generalizărilor nejustifi-
cate la care recurg jurnaliștii, titlurilor tendențioase 
și ironice, invocarea surselor de informație imposi-
bil de verificat etc.6 

Observând în ultimul timp forme și formate mai 
atractive ale produselor mediatice, experții conclu-
zionează: calitatea în jurnalism presupune întâi de 
toate conținutul onest, veridic, corect din punct de 
vedere deontologic și care nu este manipulator.

6  http://mediacritica.md/ro/raport-de-monitorizare-cji-amestecul-dintre-fapte-si-opi-
nii-cea-mai-frecventa-tehnica-de-manipulare-admisa-de-institutiile-media-monitori-
zate/

Concluzii intermediare

În RM, aparent, există pluralism mediatic extern, dar, totodată, atestăm zone geografice întregi în care 
lipsesc instituțiile de presă. Pluralismul extern continuă să fie afectat grav, în special, de concentrarea 
proprietății în domeniul mediatic pe principii politice. Statul nu demonstrează interes și preocupare 
pentru asigurarea unui pluralism mediatic real în beneficiul cetățenilor.

Pluralismul mediatic intern din țară este compromis, în mare parte, de doi factori centrali de 
influență: afilierea politică a multor organe de presă și starea precară a economiei.

Calitatea mass-mediei este afectată în continuare de fenomene nocive, precum: propaganda, 
manipularea, dezinformarea și știrile false. Acțiunile, iar mai des, inacțiunile factorilor 
decidenți nu au reușit să descurajeze aceste fenomene. Breasla jurnalistică nu are suficiente 
capacități ca să asigure un nivel acceptabil al calității mass-mediei.

Newsmaker.md
http://mediacritica.md/ro/raport-de-monitorizare-cji-amestecul-dintre-fapte-si-opinii-cea-mai-frecventa-tehnica-de-manipulare-admisa-de-institutiile-media-monitorizate/
http://mediacritica.md/ro/raport-de-monitorizare-cji-amestecul-dintre-fapte-si-opinii-cea-mai-frecventa-tehnica-de-manipulare-admisa-de-institutiile-media-monitorizate/
http://mediacritica.md/ro/raport-de-monitorizare-cji-amestecul-dintre-fapte-si-opinii-cea-mai-frecventa-tehnica-de-manipulare-admisa-de-institutiile-media-monitorizate/
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 2.6. Securitatea informațională din perspectivă mediatică

Al șaselea indicator, cu două afirmații, se referă la securitatea spațiului informațional național din 
perspectivă mediatică. În 2019, acesta a obținut o medie de 22 de puncte și corespunde unei situații 
grave. O stare similară de lucruri a fost constatată în ISPM din anul 2016. (Vezi Tabelul 6). 

Tabel 6

Indicatori Afirmații
Punctaj

2016 2017 2018 2019

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 20

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 24

Total Indicator VI: 22 17.50 19 22

Prin faptul că medii de informare autohtone fi-
nanțate din exterior, cum ar fi Sputnik etc., afectează 
drastic securitatea spațiului informațional național 
prin produse mediatice preponderent propagandisti-
ce. Forțele politice din RM care controlează presa nu 
sunt preocupate de asigurarea securității spațiului 
mediatic. A fost adoptată Strategia de securitate infor-
mațională care, între alte pericole, enumeră și altera-
rea conținutului informațiilor vehiculate în spațiul 
public prin manipulare, dezinformare, tăinuirea sau 
falsificarea informației. A fost adoptat și un Plan de 
Acțiuni pentru implementarea obiectivelor Strategiei, 
dar fără impact vizibil. Nici instituțiile media autohto-
ne, deocamdată, nu fac față fluxului de știri false care 
subminează securitatea informațională, în general, și 
securitatea spațiului mediatic, în particular. Deși ma-
joritatea frecvențelor audio/tv aparțin unor furnizori 
de servicii media audiovizuale aflați sub jurisdicția 
RM, mulți dintre ei retransmit produse media reali-
zate în afara țării. Este vorba de Prime TV, Primul în 
Moldova, Accent TV?, REN TV, RTR, NTV Moldova, STS, 
Domașnyi, TNT, TVR Moldova, Radio Chișinău ș.a. 

Experții constată că mass-mediile străine care 
activează în RM au politici editoriale diferite. Orga-

nele de presă din Occident, bunăoară, Radio Europa 
Liberă, TVR Moldova sau Radio România Chișinău 
sunt în cea mai mare parte corecte. Organele de 
presă din Federația Rusă, precum Agenția Sputnik, 
KP, Argumentî i Factî, Tv Pervyi Kanal etc. sunt pli-
ne de dezinformări, manipulări, instigare la ură etc. 
Acestea, ca număr și/sau influență (audiență), difu-
zate/distribuite pe cont propriu sau prin interme-
diul mass-mediilor aflate sub jurisdicția RM, având 
o prezență masivă, pun în pericol securitatea infor-
mațională mediatică a țării și periclitează/neutrali-
zează mesajele mass-mediilor autohtone, pluraliste 
și de calitate. Situația s-a îmbunătățit întrucâtva 
după ce furnizorii de servicii media audiovizuale 
au fost obligați să respecte „așa numita” lege an-
ti-propagandă. Totuși, nu toate posturile TV se con-
formează cerințelor legii. Rezultatele unei monito-
rizări la temă efectuate de CA a demonstrat că RTR 
Moldova, de exemplu, nu respectă prevederile le-
gale.7 Mai mult, asistăm la încercări ale președinte-
lui Igor Dodon și ale socialiștilor, cunoscuți pentru 
simpatiile lor pro ruse, de a anula această lege. La 
începutul lunii decembrie 2019, deputatul socialist 

7 http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114202&lang=ro

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114202&lang=ro
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Adrian Lebedinschi declara că legea respectivă ar 
putea fi anulată în cazul în care va exista o majori-
tate parlamentară care să voteze în acest sens.8 

Pe de altă parte, legea anti-propagandă poate fi 
ușor neutralizată – ea interzice anumite categorii 
de programe audiovizuale, dar nu și pe cele de di-
vertisment, or unele dintre acestea conțin elemen-
te necamuflate de propagandă, manipulare, dezin-
formare. Situația s-ar putea înrăutăți și mai mult, 
dacă luăm în calcul faptul că spre sfârșitul anului 
2019 postul de televiziune Primul în Moldova, afili-
at socialiștilor, care retransmite emisiuni de la Per-
vîi Kanal din Rusia (țară implicată într-un război 
hibrid, deci și informațional, în estul Ucrainei, cu 
impact global), a obținut în concursul desfășurat de 
CA licență pentru utilizarea unei rețele naționale 
statale de frecvențe (din cele două, la care au re-
nunțat Prime TV și Canal 2). Președintele Igor Do-
don (fără atribuții directe în acest sens) declara la 
scurt timp că Primul în Moldova va avea în curând 
proprietari ruși. Consecințele urmează să le urmă-
rim în timp. 

Prin efortul unor ONG-uri de media, sunt des-
fășurate campanii împotriva informațiilor false și 
tendențioase cu genericul STOP FALS! și campanii 
de educație mediatică, dar aceste acțiuni nu sunt 
susținute/fortificate de instituțiile responsabile ale 
statului. 

Experții consideră că organele de presă nați-
onale angajate și cele străine, care au o anumită 
orientare, afectează în egală măsură securitatea 
informațională a țării. În acest sens, nu trebuie 
subapreciat impactul negativ al organelor de presă 
din RM care beneficiază de suportul serviciilor de 
programe al unor organe de presă străine. Până nu 
demult, o astfel de colaborare a posturilor TV afili-
ate PDM a atins culmea fariseismului propagandis-
tic, în condițiile în care componenta lor națională 
(conținutul propriu local) „înfiera” „agresivitatea 
politicii Federației Ruse la adresa RM, independen-
te, suverane și integre din punct de vedere teritori-
al, iar prin componenta externă (conținutul prelu-
at) facilita și promova direct aceeași „agresivitate 
a politicii Federației Ruse în raport cu RM, inde-
pendentă, suverană și integră din punct de vedere 
teritorial”. În cadrul holdingului mediatic care se 

8 http://media-azi.md/ro/stiri/anularea-%E2%80%9Elegii-anti-propagand%C4%83%E2
%80%9D-%C3%AEn-c%C4%83utarea-unei-majorit%C4%83%C8%9Bi

formează acum, afiliat PSRM, această discrepanță 
formală nu este atât de pronunțată, dar riscurile 
pentru securitatea informațională nu devin mai 
mici. Conform anumitor evaluări, pericolul cel mai 
mare, de rând cu elementele de propagandă și fake 
news, îl prezintă promovarea intensă a nostalgiei 
după trecutul sovietic, ceea ce împiedică societatea 
moldovenească să se orienteze spre valori demo-
cratice, formatoare de un nivel înalt de viață sub 
toate aspectele. Abordarea problemei depinde în 
mare parte de guvernare și de orientarea ei geopo-
litică. Fără interese politice și economice meschine 
interne, pericolul extern pentru securitatea infor-
mațională a societății moldovenești s-ar diminua 
considerabil.

Situația din stânga Nistrului se deosebește de 
cea din restul țării prin faptul că mass-mediile spri-
jinite financiar, atât de factorul politic, cât și de 
holdingul Sherif, au sarcina să contribuie plenar 
la fortificarea și propaganda statalității regiunii 
transnistrene.

Experții au reliefat și un alt aspect al securității 
spațiului mediatic – lipsa protecției digitale a or-
ganelor de presă, în special la nivel local/regional. 
Acestea, de regulă, utilizează softuri nelicențiate, 
fapt ce le afectează securitatea digitală. În anul de 
referință mai multe ONG-uri de media din țară au 
beneficiat de instruire și asistență din partea com-
paniei străine Syber Sar în cadrul unui proiect fi-
nanțat de Guvernul Canadei. Proiectul a contribuit 
într-o anumită măsură la îmbunătățirea situației în 
domeniul securității digitale, dar asemenea acțiuni 
sunt necesare în permanență, și nu doar cu sprijin 
din exterior. 

Recunoscând că securitatea informațională con-
stituie un domeniu extrem de complicat, experții 
pledează pentru studii și analize temeinice la nivel 
statal, elaborate de experți notorii naționali și de 
peste hotare, în care să se regăsească recomandări, 
inclusiv pentru mass-media, într-un efort comun 
de implementare eficientă a Planului de Acțiuni 
privind implementarea Strategiei securității infor-
maționale. Până atunci, ei își arată convingerea că 
produsele de calitate ale presei locale ar contribui 
semnificativ la consolidarea securității spațiului 
mediatic național.

În opinia evaluatorilor, în RM există suficiente 

http://media-azi.md/ro/stiri/anularea-
http://media-azi.md/ro/stiri/anularea-
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pârghii legale, inclusiv prevederile art. 17 din Codul 
serviciilor media audiovizuale, care ar putea dimi-
nua drastic influența nocivă a instituțiilor mediati-
ce străine, dacă aceste norme juridice ar fi aplicate 

efectiv, indiferent de orice interese, dacă acestea nu 
coincid cu interesele țării în materie de securitate 
informațională. 

Concluzii intermediare:

Spațiul mediatic național nu este securizat, în pofida existenței unei Strategii de securitate 
informațională și a unui Plan de Acțiuni de implementare a acesteia. Securitatea spațiului 
informațional național este afectată în egală măsură de propaganda, manipularea, 
dezinformarea din interior și din exterior exercitată prin intermediul mass-mediei, în special, a 
celei afiliate politic.

Mass-media independentă și societatea civilă demonstrează o preocupare mai mare față de 
securizarea spațiului informațional decât autoritățile. Autoritățile, mai degrabă, încurajează decât 
contracarează factorii ce afectează securitatea spațiului informațional, în general, și cea a 
spațiului mediatic, în particular.
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2.7. Securitatea jurnaliștilor 

Indicatorul al șaptelea, cu două afirmații menite să dea apreciere gradului de securitate în care au 
activat organele de presă și jurnaliștii în 2019, a obținut o medie de 29,50 de puncte și corespunde unei 
situații marcate de probleme grave. Acest indicator, conform evaluării experților, a rămas la nivelul 
anului 2018 (Vezi Tabelul 7) 

Tabel 7

Indicatori Afirmații
Punctaj

2016 2017 2018 2019

VII. Securitatea 
mass-media și a 
jurnaliștilor

7.1. Instituțiile media au activat 
în securitate în toate cazurile, în 
majoritatea absolută a cazurilor, în 
majoritatea cazurilor, în parte a cazurilor, 
în insecuritate.

33 27 28 28

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

39 33 31 31

Total Indicator VII: 36 30 29.50 29,5

Experții disting în anul de referință trei faze de 
securitate cu diferite grade de consecințe pentru 
activitatea instituțiilor de presă, și anume: perioa-
da guvernării PDM și a dualității de putere (circa 5 
luni), caracterizată printr-un grad sporit al riscurilor 
și pericolelor, atât din partea structurilor și persoa-
nelor oficiale, publice, cât și a „activiștilor” și „volun-
tarilor” camuflați, dirijați din umbră, se presupune, 
de către PDM și Partidul Șor; perioada guvernării 
PSRM-ACUM (circa 5 luni), caracterizată prin con-
diții bune de securitate; perioada guvernării PSRM, 
caracterizată, deocamdată, de menținerea unor con-
diții favorabile de securitate, dar perioada este prea 
scurtă pentru a trage concluzii pertinente. Partea 
bună e că în 2019 nu au existat cazuri de devastare a 
sediilor instituțiilor media, de sechestrare a bunuri-
lor materiale sau a tirajelor unor publicații, cum s-a 
întâmplat anul precedent cu ziarul regional Cuvân-
tul de la Rezina. Totuși, cazuri de agresare a presei și 
a jurnaliștilor au fost prezente în număr mare și în 
anul de referință. t Vom aminti, în context, de califi-
carea dată postului Jurnal TV de către Vlad Plahot-
niuc, fost președinte al PDM în perioada în care for-
mațiunea se afla la guvernare,, ca fiind „televiziunea 

bandiților”9; de intenția enunțată de ex-ministrul de 
Interne Andrei Năstase cu privire la „epurarea” și 
asanarea spațiului mediatic, 10 indicând, în special, 
spre posturile Publika TV și Prime TV etc. În luna 
mai, jurnaliștii de la portalul Nordnews.md a fost 
atacat verbal de către Ghenadie Ioxa, primarul de 
atunci al satului Drepcăuți, raionul Briceni. În mo-
mentul în care i s-a solicitat să comenteze acuzațiile 
că l-ar fi bătut pe un consilier local în ziua alegerilor 
parlamentare și că ar fi acaparat ilegal mai multe 
terenuri din localitate, alesul local a răspuns: „Mi-
e greață de voi. Sunteți televiziunea bandiților”.11 În 
luna iulie, fostul primar de la Florești, Valeriu Cea-
pa, a ordonat în mod abuziv să fie schimbat lacătul 
la ușa sediului postului local de televiziune Flor TV, 
care închiria de 27 de ani spațiu în incinta Primă-
riei.12 În luna august, în spațiul virtual a apărut un 
site-clonă a portalului de știri independent News-
maker.md, înregistrat, inițial, pe același server ca 

9 https://www.jurnal.md/ro/news/bb07c980fd247829/plahotniuc-ne-a-raspuns-la-tele-
fon-pentru-prima-oara-in-ultimii-doi-ani-de-zile-reactia-aberanta-a-oligarhului-audio.
html

10 http://media-azi.md/ro/press-enemies
11 https://agora.md/stiri/57060/primarul-s--drepcauti-il-citeaza-pe-plahotniuc-in-timp-

ce-ataca-presa-seful-pd-a-spus-drept-sunteti-televiziunea-banditilor-el-e-om-hatru-
video

12 http://media-azi.md/ro/stiri/scandal-la-flore%C8%99ti-primarul-blocat-u%C8%99a-
sediului-flor-tv-iar-administra%C8%9Bia-postului-s-pl%C3%A2ns-la

Nordnews.md
Newsmaker.md
Newsmaker.md
https://www.jurnal.md/ro/news/bb07c980fd247829/plahotniuc-ne-a-raspuns-la-telefon-pentru-prima-oara-in-ultimii-doi-ani-de-zile-reactia-aberanta-a-oligarhului-audio.html
https://www.jurnal.md/ro/news/bb07c980fd247829/plahotniuc-ne-a-raspuns-la-telefon-pentru-prima-oara-in-ultimii-doi-ani-de-zile-reactia-aberanta-a-oligarhului-audio.html
https://www.jurnal.md/ro/news/bb07c980fd247829/plahotniuc-ne-a-raspuns-la-telefon-pentru-prima-oara-in-ultimii-doi-ani-de-zile-reactia-aberanta-a-oligarhului-audio.html
http://media-azi.md/ro/press-enemies
https://agora.md/stiri/57060/primarul-s--drepcauti-il-citeaza-pe-plahotniuc-in-timp-ce-ataca-presa-seful-pd-a-spus-drept-sunteti-televiziunea-banditilor-el-e-om-hatru-video
https://agora.md/stiri/57060/primarul-s--drepcauti-il-citeaza-pe-plahotniuc-in-timp-ce-ataca-presa-seful-pd-a-spus-drept-sunteti-televiziunea-banditilor-el-e-om-hatru-video
https://agora.md/stiri/57060/primarul-s--drepcauti-il-citeaza-pe-plahotniuc-in-timp-ce-ataca-presa-seful-pd-a-spus-drept-sunteti-televiziunea-banditilor-el-e-om-hatru-video
http://media-azi.md/ro/stiri/scandal-la-florești-primarul-blocat-ușa-sediului-flor-tv-iar-administrația-postului-s-plâns-la
http://media-azi.md/ro/stiri/scandal-la-florești-primarul-blocat-ușa-sediului-flor-tv-iar-administrația-postului-s-plâns-la
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și site-urile personale al președintelui țării și al de-
putatului-socialist Gr. Novac, precum și al site-ului 
PSRM.13 Experții constată că în UTAG nu au fost înre-
gistrate cazuri în care organele de presă să să se afle 
în pericol, la fel și în regiunea transnistreană, unde 
instituțiile media au activat în 2019 aproape în se-
curitate deplină, din simplul motiv că nu au depășit 
limitele permise de autoritățile autoproclamate din 
stânga Nistrului. Afirmația este valabilă atât pentru 
presa oficială, cât și pentru cea privată, care, dacă ar 
fi forțat limitele, ar fi putut fi închisă.

Experții consideră că orice caz de amenințare 
la adresa instituțiilor media trebuie calificat ca fi-
ind foarte grav, deoarece atare acțiuni le împiedi-
că să-și realizeze obligația de bază – de a informa 
publicul. 

Legislația națională, în general, garantează secu-
ritatea activității organelor de presă. Dar, din cauză 
că aceasta nu funcționează eficient, astfel de cazuri 
nu au putut fi nici evitate, nici contracarate în anul 
de referință, când jurnaliștilor, în mod ilegal, li s-a 
limitat dreptul la exercitarea liberă a profesiei. 

Totodată, experții au constatat că reprezentanții 
mass-media nu au activat în condiții de securitate 
deplină în anul 2019. Chiar dacă nu au fost înregis-
trate cazuri de omor, vătămări grave sau încarce-
rări, amenințările, agresările sau intimidările au 
pus în pericol securitatea jurnaliștilor. În ianuarie, 
un grup de persoane, afiliate fostului primar de 
Orhei, Ilan Șor, a interzis reporterilor de la Jurnal 
TV să participe la ședința Consiliului Municipal Or-
hei,14 iar în februarie, echipa aceleiași televiziuni a 
fost bruscată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiu-
cani, unde urma să reflecte ședința de judecată în 
dosarul Domnicăi Manole. Prezența echipei Jurnal 
TV l-a nemulțumit pe Serghei Lazari, unul dintre ju-
decătorii care examinau dosarul. Din materialul vi-
deo difuzat de Jurnal TV s-a văzut cum S.Lazari, tre-
când pe hol pe lângă jurnaliști, a acoperit cu mâna 
camera de filmat și i s-a adresat cameramanului 
pe un ton amenințător, spunându-i: „Nu înțelegi tu 
cu binișorul!”.15 În aprilie, echipa Pro TV Chișinău, 
care realiza un material despre un accident rutier, 

13 http://newsmaker.md/rus/novosti/v-internete-poyavilsya-sayt-klon-newsma-
ker-on-razmeshchalsya-na-odnom-ip-s-saytami-45479

14 http://media-azi.md/ro/stiri/organiza%C8%9Biile-de-media-condam-
n%C4%83-restric%C8%9Bionarea-repetat%C4%83-accesului-jur-
nal-tv-%C3%AEn-prim%C4%83ria-orhei

15 http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-condamn%C4%83-bruscarea-echi-
pei-jurnal-tv-de-c%C4%83tre-un-magistrat-de-la

a fost agresată de către un grup de persoane în sta-
re de ebrietate. În luna iunie, reportera Centrului 
de Investigații Jurnalistice, Julieta Savițchi, a fost 
amenințată de către conducătorul Companiei Ra-
pid Link, Victor Baciu, după apariția în presă a in-
vestigației jurnalistice „Cadoul” Guvernului pentru 
nou-născuți: hăinuțe de calitate dubioasă, la prețuri 
exagerate”,16 iar reporterul Agora.md a fost agresat 
verbal de primarul localității Zâmbreni, raionul Ia-
loveni („Ce te anini de oameni? De ce îl cauți pe dra-
cu17”). Ex-ministrul de Interne, Andrei Năstase, a 
îngrădit accesul jurnalistului Vadim Ungureanu la 
evenimente organizate de MAI. Când și-a prezentat 
numele înainte de a adresa întrebări, A. Năstase a 
ținut să precizeze dacă el este „cel condamnat pe-
nal”. Ungureanu i-a răspuns afirmativ, iar Năstase 
a cerut Serviciului de presă al IGP „să se asigure” că 
la conferințele de presă ale MAI să nu fie prezente 
persoane condamnate penal.18 În iunie 2019, în tim-
pul protestelor organizate de PDM, un manifestant 
și-a stins țigara de microfonul TV 8, deteriorându-l. 
La o altă manifestație din centrul capitalei fostul 
deputat PDM Cornel Dudnic i-a rupt rucsacul jur-
nalistei ZdG, împiedicând-o să adreseze întrebări. 
Organizațiile media au semnalat că mai mulți jur-
naliști au fost agresați de protestatari sau de forțele 
de ordine și au adus aceste fapte în atenția comuni-
tății internaționale.19 Câțiva angajați ai Agenției IPN 
au fost agresați, verbal și fizic, nu o singură dată, în 
propriul sediu, de către „activiștii” Partidului Șor, 
veniți să exercite presiuni asupra unor partide po-
litice oponente, care susțineau conferințe de presă 
în sala IPN. Jurnaliștii au sesizat forțele de ordine, 
dar fără niciun efect. În iunie, Harlem Désir, Repre-
zentantul OSCE pentru Libertatea Presei, a adresat 
un apel public autorităților din RM, îndemnându-le 
să asigure condiții securizate de muncă pentru jur-
naliști. În apel se atrăgea atenția asupra faptului că, 
potrivit rapoartelor mass-media și organizațiilor 
neguvernamentale, activitatea unor instituții me-
dia, printre care portalurile media Agora.md, Uni-
media.info și Anticorupție.md, posturile de televizi-
une Pro TV și TV 8 și ziarul de investigație Ziarul de 
Garda, a fost afectată și obstrucționată în mai multe 

16 https://anticoruptie.md/ro/stiri/centrul-de-investigatii-jurnalistice-cere-inspectora-
tului-general-al-politiei-sa-cerceteze-cazul-amenintarii-unei-reportere-de-investiga-
tie-de-catre-compania-rapid-link

17 https://agora.md/stiri/57922/reporter-agora--agresat-verbal-de-manifestan-
ti-du-te-dracului-video?fbclid=IwAR2yEPIShm7tfehmyPav6Je63WuexElLsEwqS-
vLELEaXPvFZS5WdIwQNr5s

18 https://agora.md/stiri/59395/un-jurnalist--interzis-la-conferintele-de-presa-ale-igp--
andrei-nastase-in-sala-sa-nu-mai-fie-condamnati-penal-video

19 http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-%E2%80%9Eaducem-la-cuno%C8%-
99tin%C8%9Ba-ambasadelor-%C8%99i-institu%C8%9Biilor-interna%C8%9Biona-
le-de-medi-0
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incidente, care s-au produs în timpul evenimente-
lor politice din 7 și 9 iunie.20 

În luna noiembrie, a fost semnalat un posibil caz 
grav – cel al interceptărilor telefonice a multor jur-
naliștiși persoane publice de către instituțiile statu-
lui. Acesta se află în proces de investigare și, dacă se 

20 http://media-azi.md/ro/stiri/reprezentantul-osce-pentru-libertatea-presei-cerut-auto-
rit%C4%83%C8%9Bilor-moldovene-s%C4%83-asigure

va adeveri, va fi calificat drept extrem de alarmant.

Experții insistă că orice amenințare sau agresiune 
la adresa jurnaliștilor constituie și un act de cenzură, 
de atac asupra dimensiunii critice a mass-mediei cu 
scopul de a o determina să nu comunice despre anu-
mite fapte, de regulă, ilegale, pe care cineva dorește 
să le ascundă. Sancționarea fiecărui caz de acest fel, 
în funcție de gravitatea lui, ar garanta realmente se-
curitatea activității jurnaliștilor, prevăzută de legis-
lație, inclusiv de CSMA (art. 10).

Concluzii intermediare

În anul 2019, atât instituțiile mediatice, cât și jurnaliștii nu au activat în condiții de securitate deplină, 
garantată de legislația națională în vigoare.

De cele mai dese ori amenințările la adresa securității mass-mediei și a angajaților din domeniu 
au venit din partea organelor de stat, a politicienilor și a funcționarilor publici.

Aplicarea ineficientă sau lipsa de aplicare a legislației în cazurile de risc pentru securitatea 
organelor de presă și pentru jurnaliști sunt principalele cauze ale insecurității acestora și fac ca 
fenomenul să fie tot mai frecvent în RM.

http://media-azi.md/ro/stiri/reprezentantul-osce-pentru-libertatea-presei-cerut-autorităților-moldovene-să-asigure
http://media-azi.md/ro/stiri/reprezentantul-osce-pentru-libertatea-presei-cerut-autorităților-moldovene-să-asigure
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Concluzii generale

Punctajul acordat de ISPM în anul 2019, 24,24, atestă o situație gravă a mass-mediei din țară, la 
fel ca și în anii precedenți. Deși este în ușor progres față de doi ani anteriori, cu aproape jumătate 
de punct, ISPM este în regres cu peste 2,5 puncte față de anul 2016.

INDICATORUL I –  Cadrul juridic de reglementare a activității mass-media  – este creditat de către 
experții-evaluatori cu 28 de puncte, fapt ce denotă o situație marcată de probleme grave pe acest 
segment. Aprecierea dată de experți confirmă, o dată în plus că legislația în vigoare, în bună parte 
suficientă și conformă standardelor internaționale, fie este neglijată, fie este implementată 
ineficient. 

INDICATORUL II –  Contextul politic   – apreciat cu 17 puncte de către experți, constată o situație gravă 
a mass-mediei pe dimensiunea respectivă. Într-un an electoral și în condiții de instabilitate politică 
o atare situație era previzibilă și tipică pentru realitățile din RM.. Experții constată că schimbarea 
puterii politice nu a însemnat și diminuarea influenței presei afiliate politic. În consecință, un 
holding media pierde din influență, iar altul se consolidează. Presa independentă rămâne în 
continuare în dizgrația puterii, iar presiunile asupra acesteia, inclusiv cele de ordin politic, 
nu au încetat.

INDICATORUL III –  Mediul economic   – a acumulat 18 puncte și indică o situație gravă. Evaluarea inde-
pendenței economice a instituțiilor de presă a întrunit, în 2019, cel mai scăzut punctaj între cele 15 
afirmații cuprinse în metodologia ISPM. Faptul relevă, pe de o parte, că mediile afiliate politic nu-și 
percep activitatea ca pe o afacere, iar mediile independente, chiar dacă tind spre aceasta, de 
cele mai dese orii eșuează, din cauza concurenței neloiale de pe piața media și a publicității 
comerciale. Majoritatea instituțiilor de presă care activează pe principiul integrității profesionale 
reușesc să-și păstreze independența editorială datorită suportului oferit de donatori străini. Această 
practică, însă, nu poate asigura sustenabilitatea financiară a mediilor independente. 

INDICATORUL IV –  Mediul profesional   – a obținut 28,5 de puncte și corespunde unei situați marcate de 
probleme grave. Cu referire la suficiența procesului de profesionalizare, experții au acordat un punc-
taj mai mare în comparație cu ultimii doi ani, apreciind, în special, eforturile ONG-urilor de media, 
inclusiv contribuția acestora la completarea/ajustarea Codului deontologic al jurnalistului, în confor-
mitate cu noile realități. Cele mai multe obiecții au fost exprimate în adresa instituțiilor forma-
tive, care, pe lângă faptul că nu oferă o pregătire temeinică viitorilor jurnaliști, neglijează și 
cererile actuale ale pieței media pentru mai multe categorii de specialiști. 

INDICATORUL V –  Calitatea jurnalismului   – a acumulat 26 de puncte, fiind cel mai redus rezultat din 
ultimii patru ani, care plasează mass-media din țară în zona situației grave. Experții-evaluatori au 
constatat un anumit grad de pluralism mediatic extern, dar au scos în evidență disproporția atestată 
ani la rând între diferite tipuri de presă, în special, în raport cu cea locală/regională și cu cea scrisă. 
Pentru extinderea pluralismului intern, fapt condiționat direct de capacitatea economică și profesi-
onală a fiecărei instituții media, nu au existat premise favorabile. În definitiv, calitatea produselor 
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mediatice provenite din străinătate sau oferite de presa angajată politic nu a crescut, iar 
calitatea produselor mediilor independente, care se confruntă cronic cu lipsa mijloacelor pe-
cuniare, nu a putut remedia, în masura necesară, situația pe acest segment.

INDICATORUL VI –  Securitatea informațională din perspectivă mediatică   – a însumat 22 de puncte și, 
deși confirmă un anumit progres față de ultimii doi ani, semnifică, oricum, o situație gravă. Experții 
consideră că instituțiile de presă autohtone, în special, cele afiliate politic și cele care preiau/
retransmit produse mediatice de propagandă, dezinformare, manipulare etc., aduc un pre-
judiciu mai mare securității spațiului mediatic național, decât instituțiile de presă străine 
care activează în țară. Situația semnalată trezește mari îngrijorări și necesită intervenții urgente, 
inclusiv, în corespundere cu cadrul normativ național în vigoare. 

INDICATORUL VII –  Securitatea jurnaliștilor  – a obținut 29,5 de puncte și și atestă o situație marcată de 
probleme grave. Problemele, în opinia experților, au la origine persistența cazurilor de intimidări, 
amenințări, atacuri verbale etc. la adresa jurnaliștilor aflați în exercițiul funcțiunii. În anul de re-
ferință nu au lipsit nici cazurile de agresiune fizică asupra jurnaliștilor sau de deteriorare 
a echipamentelor din dotare. Inacțiunea organelor de drept în niciun fel nu poate descuraja 
asemenea cazuri reprobabile. Jurnaliștii din RM, în comparație cu jurnaliștii din alte părți ale lu-
mii, au activat în anul 2019 într-un mediu relativ securizat, dar departe de a fi unul adecvat. 

Astfel, în anul 2019, conform experților-evaluatori, cea mai precară situație în activitatea mass-mediei a 
fost atestată pe segmentele: context politic, mediu economic și securitate a spațiului mediatic. 
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Recomandări:

 X Cadrul juridic în vigoare de reglementare a 
activității mass-mediei să fie aplicat efectiv în 
practică și, în paralel, să fie ajustat la standar-
dele legislației comunitare și completat cu nor-
me care actualmente lipsesc. 

 X Să fie abandonată practica vicioasă de înregi-
mentare a mass-mediei în lupte politice, pre-
cum și cea de ingerință politică în activitatea 
presei. 

 X Să fie îmbunătățită și pusă în practică legislația 
economică și financiară astfel, încât să permită 
mass-mediei să activeze liber ca agent econo-
mic în condiții de transparență a proprietății și 
a finanțării, proprii unei concurențe echitabile 
și loiale. 

 X Pregătirea jurnaliștilor în instituțiile formati-
ve trebuie să răspundă necesităților reale de 
pe piața muncii. Să fie schimbată abordarea 
în instruirea viitorilor specialiști din domeniul 
mediatic, inclusiv prin inițierea și dezvoltarea 

de parteneriate între instituțiile formative de 
profil și asociațiile breslei, prin perfecționarea 
periodică a cadrelor didactice etc. 

 X Să fie asigurat echilibrul între toate tipurile de 
instituții media, fapt care ar garanta un plura-
lism extern real al presei. Să fie diversificate 
produsele jurnalistice oferite de fiecare institu-
ție de presă, pentru a extinde pluralismul me-
diatic intern. 

 X Să fie implementate cu bună credință prevede-
rile legale menite să asigure securizarea spa-
țiului informațional audiovizual. Să fie realizat 
riguros Planul de Acțiuni care urmărește atin-
gerea obiectivelor cuprinse în Strategia securi-
tății informaționale naționale. 

 X Organele de drept să reacționeze prompt și 
eficient în cazurile de intimidare, amenințare 
sau agresare a jurnaliștilor și instituțiilor me-
dia, pentru a diminua și a descuraja asemenea 
fapte. 
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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. Mass-media sunt independente economic, în mare măsură, 
în măsură medie, în măsură mică, nu sunt independente.

4, 3, 2, 1, 0

3.2. 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, ineficient.

4, 3, 2, 1, 0

Total Indicator IV:

Argumentare punctaj

Anexe:
Anexa 1.Tabel ISPM

1.Tabel
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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 mass-
media și a jurnaliștilor

7.1. Instituțiile media au activat în securitate în toate cazurile, 
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 niciun 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, internațională; publică și 
privată; de știri, generalistă, de nișă (tematică); există reglementări privind li-
bertatea de exprimare, independența editorială,  accesul la informație, defăima-
rea, protecția jurnalistului și a surselor de informație, transparența decizională, 
protecția datelor cu caracter personal, securitatea spațiului mediatic, protecția 
copiilor, protecția persoanelor cu deficiențe de auz și de văz 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 și   accesul 
la informația de interes public; nu au fost operate modificări ale legislației care 
să contravină standardelor și bunelor practici internaționale etc. 

1.3. Legislația este 
aplicată corect în 
toate cazurile

Factorii decidenți (legislativ, executiv, judecătoresc, CA, CS, APL etc) respectă le-
gislația, există transparență și reacții prompte și eficiente la toate cazurile de 
derogări de la legislație; nu există ingerințe și presiuni în activitatea mass-media,   
cazuri de refuz al autorităților statului de a furniza informațiile de interes public 
solicitate, de ridicare abuzivă a acreditării sau  cazuri de cenzură; licențele și au-
torizațiile în audiovizual sunt acordate/retrase conform legii; membrii CA, CS, 
CO (GRT) și administrația furnizorilor publici de servicii media audiovizuale sunt 
desemnați conform legii  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 mediatice 
venite din partea unor factori politici (persoane sau partide); factorii politici nu 
au folosit instituțiile statului pentru a exercita presiuni asupra jurnaliștilor și a 
instituțiilor mediatice (anchete ale poliției, arestarea sau reținerea în vederea 
cercetării, confiscarea sau copierea datelor din computere, confiscarea sau co-
pierea unor documente, interceptarea comunicațiilor etc.); situația politică nu 
a general partizanat politic sau războaie informaționale în care să fie antrenate 
mass-media etc. 

3.1. Mass-media sunt 
independente 
economic 

Legislația economică conține prevederi separate pentru businessul mediatic; 
legislația prevede limite speciale pentru concentrarea proprietății și/sau pen-
tru audiență; situația economică favorizează independența financiară; există 
manageri media în măsură să asigure condiții economice șifinanciare adecva-
te pentru buna funcționare a instituțiilor mediatice; 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 ajută mass-media să-și acopere cheltuielile, în cea mai mare par-
te, din publicitate, din realizarea tirajelor și/sau produselor mediatice, din cola-
borări, coproducții etc; publicitatea costă și este accesată potrivit ratingurilor; 
există măsurători credibili ai tirajelor/audienței; funcționează mecanismele anti 
monopol; mass-media investește în dezvoltare, inclusiv în îmbunătățirea produ-
sului mediatic; nu sunt posibile poziții dominante abuzive pe piața de publicitate;
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nu au existat presiuni asupra jurnaliștilor și a instituțiilor mediatice din partea 
unor companii sau  oameni de afaceri, manifestate prin oferirea sau anularea 
unor contracte de publicitate, condiționarea semnării  contractelor de nepubli-
carea unor informații sau de concedierea unor jurnaliști  etc.

NOTĂ: De regulă, poziție dominantă abuzivă înseamnă deținerea de către un 
proprietar de mediaa  mai mult de 1/3 din piață, sau deținerea de către primii 
trei proprietari, cumulativ, a  peste 50% din piață.

3.2. Mass-media sunt 
independente 
editorial

Mass-media, indiferent de finanțatori, sunt independente editorial; proprietarii, 
patronii, finanțatorii nu se implică în politicile lor editoriale; în instituțiile media 
factorul economic-financiar și cel editorial sunt separate; furnizorii de publicita-
te, sponsorii și donatorii nu impun condiții editoriale etc. 

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 (fa-
cultăți, cursuri de diferite durate, centre de instruire continuă etc); coduri deon-
tologice (la nivel de breaslă, de entități, inclusiv instituții mediatice); asociații pro-
fesionale (patronate, sindicate, cluburi, ONG-uri etc). 

4.2. Procesul de 
profesionalizare a 
mass-media este 
eficient

Elementele-standard sunt adecvate, funcționale Și oferă randament deplin. In-
stituțiile formative se ghidează de teoria și practica jurnalismului modern; codu-
rile deontologice nu doar răspund rigorilor internaționale, dar și sunt respecta-
te; 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, online; 
centrală, regională/locală/comunitară, internațională; publică și privată; de știri, 
generalistă și de nișă/specializată. Există o proporție acceptabilă/rezonabilă a 
mass-mediei de toate tipurile.

5.2. Există pluralism 
intern

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

5.3. Mass-media este 
de calitate

Produsele mediatice sunt realizate conform normelor juridice, profesionale/
etice/deontologice și tehnice și oferite   adecvat (ținând cont de operativitate, 
atractivitate pentrubeneficiarul de informație; timpul potrivit de difuzare în ca-
zul radio/tv; oferta de canale tv în cablu corespunde Codului serviciilor media 
audiovizuale). Mass-media nu acceptă să realizeze sau să preia materiale de pro-
pagandă, dezinformare, manipulare etc.
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6.1. În spațiul 
informațional 
activează instituții 
mediatice 
autohtone care 
contribuie  la 
fortificarea 
securității 
informaționale

Majoritatea frecvențelor audio/tv aparțin furnizorilor de servicii media audiovi-
zuale aflați sub jurisdicția RM; acești furnizori oferă servicii de programe care 
răspund rigorilor de pluralism și calitate;  servicii de programe liniare și neliniare, 
în conformitate cu cerințele Codului serviciilor media audiovizuale; distribuitorii 
de servicii media (cabliștii) oferă canale tv din țară și canale tv străine cu servicii 
de programe, în conformitate cu cerințele Codului serviciilor media audiovizua-
le, ce nu pot submina securitatea informațională mediatică a țării. Majoritatea 
presei scrise, ca număr și ca tiraj, sau a presei online, ca număr și ca număr de 
utilizatori, oferă conținuturi care corespund rigorilor de pluralism și calitate, iar 
acestea, în proporție de cel puțin 50 la sută, sunt autohtone. 

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

Mass-media străine, ca număr și/sau influență (audiență), difuzate/distribuite 
pe cont propriu sau prin intermediul mass-media aflate sub jurisdicția RM, au 
o prezență masivă; mass-media străine difuzează/distribuie mesaje care afec-
tează securitatea informațională mediatică și periclitează/neutralizează mesa-
jele mass-media autohtone, pluraliste și de calitate. Produsele mediatice străine 
promovează mesaje ce contravin intereselor de securitate a spațiului mediatic 
național. Limba de difuzare/distribuire a mesajelor instituțiilor media străine 
este alta decât cea de stat. Mass-media străine utilizează tehnici de propagandă, 
dezinformareși manipulare a opiniei publice.

7.1. Instituțiile media 
au activat în 
securitate 

Instituțiile media, indiferent cum și-au exercitat meseria și cum și-au îndeplinit 
misiunea, nu au fost supuse amenințărilor și agresiunilor. Prin amenințări a se 
înțelege: folosirea unui limbaj injurios la adresa instituției, apeluri și provocări de 
a devasta sau de a lichida instituția media.

Prin agresiuni a se înțelege: devastarea instituției media; sechestrarea tirajelor; 
confiscarea/distrugerea echipamentelor instituției media etc.  

7.2. Activitatea 
jurnaliștilor nu 
a pus în pericol 
securitatea acestora

Activitatea jurnaliștilor, indiferent cum și-au făcut meseria, nu a atras amenințări 
și agresiuni. Prin amenințări la securitatea  reprezentanților mass-media a se în-
țelege: folosirea unui limbaj injurios la adresa acestora;apeluri și provocări care  
pun în pericol integritatea fizică a jurnalistului, a familiei sau a bunurilor sale; 
amenințarea cu moartea.

Prin agresiuni a se înțelege: altercații și atacuri fizice asupra jurnaliștilor, mani-
festate prin lovire/maltratare sau încercări de acest gen; confiscarea sau distru-
gerea echipamentelor de înregistrare, filmare, fotografiere; filarea, sechestra-
rea/răpirea jurnalistului; asasinarea jurnalistului etc.
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Anexa 3. Experți-evaluatori ISPM-2019

Nr. Experți-evaluatori Funcție

1. Victor Sofronie Ziarul Cuvântul, jurnalist 

2. Corneliu Rusnac Radio Chișinău, manager 

3. Valeriu Vasilică Agenția de știri IPN, manager 

4. Ion Guzun jurist

5. Tatiana Puiu juristă

6.  Alina Radu ZdG, manageră

7. Ludmila Doroșenco ONG, Tiraspol 

8. Ion Mazur Asociația Presei Independente

9. Lidia Viziru Consiliul Audiovizualului

10. Natalia Porubin Consiliul de presă

11. Vasile Spinei Acces-info

12. Victoria Dumbravă Agora.md, redactoră-șefă 

13 Cornelia Cozonac Centrul de Investigații Jurnalistice, 

14. Mihail Serkeli ONG, Comrat (UTAG)

Precizăm că panelul de discuții privind elaborarea ISPM 2019 s-a desfășurat pe data de 19 decembrie 2019.

Agora.md
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Anexa 4. Tabel ISPM: evaluare 2019

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 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 1 2 3

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

1.3. 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 21

Total 5 7 6 5 7 6 6 5 7 6 7 6 4 7 28

Ind. II

2.1. 1 2 1 0 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 17

Total 1 2 1 0 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 17

Ind. III 

3.1. 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0 16

3.2. 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 0 20

Total 2 3 2 4 2 2 3 2 4 2 4 3 3 0 18

Ind. IV 

4.1. 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 33

4.2. 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 24

Total 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 28,5

Ind. V

5.1. 2 2 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 1 34

5.2. 1 2 1 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 26

5.3. 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 18

Total 4 5 5 7 5 8 6 3 7 6 6 6 7 3 26

Ind. VI

6.1. 2 1 1 2 2 2 2 0 2 1 2 1 1 1 20

6.2. 2 2 2 2 2 0 2 2 2 1 2 2 1 2 24

Total 4 3 3 4 4 2 4 2 4 2 4 3 2 3 22

Ind. VII

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

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

Total 3 3 4 3 5 5 5 6 4 4 5 5 4 3 29,5

Total 23 26 25 27 28 28 30 23 33 26 33 28 25 20 24,14
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Anexa 5. Tabel ISPM: date comparate

Indicatori Afirmații
Punctaj

2016 2017 2018 2019

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, insufi-
cientă.

30 28 29 32

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

31 30 31 31

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

25 24 23 21

Total Indicator I: 28.66 27.33 27.66 28.00

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 17

Total Indicator II: 14 19 20 17

III. Mediul 
economic

3.1. Mass-media sunt independente economic, în mare măsură, în măsu-
ră medie, în măsură mică, nu sunt independente.

15 18 15 16

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

22 18 17 20

Total Indicator III: 18.50 18 16 18

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 33

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

23 24 23 24

Total Indicator IV: 31.50 27 27 28,5

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 34

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

28 27 28 26

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 18

Total Indicator V: 28 27 27.33 26

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 20

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 24

Total Indicator VI: 22 17.50 19 22

VII. Securitatea 
jurnaliștilor

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

33 27 28 28

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

39 33 31 31

Total Indicator VII: 36 30 29.50 29,5

Total punctaj: 26.66 23.69 23.78 24,14
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