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Capitol I. 
Structura raportului

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

 1.1. Abrevieri:

CA Consiliul Audiovizualului 

CJI Centrul pentru Jurnalism Independent

CSD Consiliul de Supraveghere și Dezvoltare

CSMA Codul serviciilor media audiovizuale

PAS Partidul Acțiune și Solidaritate

PSRM Partidul Socialiștilor

UTAG Unitatea teritorial-administrativă Gagauz Yeri

 1.2. Metodologia ISPM
Metodologia folosită de experții naționali la evaluarea situației presei din Republica Moldova este pre-

zentată în Anexa 1 – Tabelul ISPM și în Anexa 2 – Tabelul explicativ.   



4 RAPORT ANUAL

Metodologia ISPM cuprinde 
7 indicatori relevanți 

pentru realitățile presei 
din Republica Moldova

 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 i se acordă un 
anumit punctaj pe o scară 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: 2 juriști, 3 manageri media reprezentând tipurile de media, 6 jurnaliști (1 din regiunea 
transnistreană, 1 din UTAG, 1 din Consiliul de Presă, 1 din audiovizual, 1 din presa scrisă, 1 din presa on-
line) și 3 reprezentanți ai ONG-urilor de profil (Anexa 3). Fiecare evaluator a completat în mod individual 
Tabelul ISPM (Anexa 4). 

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

Metodologia ISPM stabilește un diagnostic pentru presă în ansamblu, precum și pentru fiecare indica-
tor, adică fiecare aspect din spatele afirmațiilor cuprinse în indicatori. Atare abordare permite determi-
narea zonelor în care sunt necesare intervenții ce ar fi în măsură să remedieze condițiile de activitate a 
mass-mediei, pentru ca aceasta să-și onoreze plenar angajamentele sociale ce-i revin.

Interpretarea punctajului ISPM, a fiecărui indicator și a fiecărei afirmații:

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 2021: 
evaluările experților
2.1. Cadrul juridic de reglementare a activității presei

Indicatorul I, potrivit evaluării experților, a întrunit o medie de 25,33 de puncte și semnifică o 
situație gravă. Din 2016, de când CJI determină anual ISPM, este cel mai scăzut rezultat pentru cadrul 
juridic de reglementare a activității presei. Pentru comparație, în Tabelul 1 sunt prezentate punctajele 
acordate în șase ani.

Tabel 1

Indicatori Afirmații
Punctaj

2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Cadrul juridic 
de reglementare a 
activității 
mass-mediei

1.1. Legislația mass-media este su-
ficientă/ suficientă în cea mai mare 
parte/ suficientă în mare parte/ sufi-
cientă în măsură mică/ insuficientă.

30 28 29 32 30 29

1.2. Legislația mass-media este con-
formă standardelor internaționale/ 
conformă în cea mai mare parte/ con-
formă în mare parte/ conformă în mă-
sură mică/ neconformă.

31 30 31 31 30 28

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

25 24 23 21 20 19

Total Indicator I: 28.66 27.33 27.66 28.00 26.66 25,33

Evaluatorii consideră că legislația națională este 
insuficientă pentru a răspunde necesităților de regle-
mentare a activității presei. De ani buni, societatea 
civilă din Republica Moldova semnalează reglemen-
tarea lacunară a domeniilor ce vizează, în particular, 
presa scrisă și cea online. Normele legale precare ce 
dictează regimul juridic al proprietății instituțiilor 
mass-media împiedică monitorizarea, prevenirea și 
contracararea practicilor anticoncurențiale. În timp 

ce publicitatea politică rămâne în continuare neaco-
perită de buchea legii, regulile de reflectare a campa-
niilor electorale în mass-media nu sunt suficient de 
bine elaborate pentru a preveni conduite neoneste 
din partea unor furnizori de servicii media sau con-
curenți electorali. Toate aceste aspecte, importante 
pentru activitatea adecvată a presei și pentru calita-
tea jurnalismului, au rămas și în 2021 în afara preo-
cupărilor autorităților. 
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În UTAG, activitatea noului corp de legiuitori a fost 
amorfă1, cadrul de reglementare a activității presei din 
regiune rămânând intact. Activitatea mass-mediei din 
stânga Nistrului este reglementată de un șir de acte 
normative speciale, printre care legi ce stabilesc modul 
de reflectare în mass-media „republicană și municipa-
lă” a activității autoproclamatei administrații. Așa-zi-
sele autorități gestionează un registru al instituțiilor de 
presă din regiune, inclusiv online, care la ultima actua-
lizare, din noiembrie 2021, includea 333 de denumiri.2

Referindu-se la calitatea cadrului juridic național în 
vigoare, evaluatorii constată că o bună parte a acestuia 
corespunde standardelor internaționale, însă conside-
ră că modificările reprobabile operate la CSMA sunt 
departe de bunele practici3. Cele două proiecte de lege4, 
votate în lunile septembrie și octombrie 2021, permit 
oricărei majorități parlamentare să revoce membrii 
CA, determinând astfel subordonarea politică a auto-
rității. Amendamentele au readus în cadrul legal na-
țional și mecanisme ce presupun implicarea directă a 
Parlamentului în numirea și revocarea (în baza unor 
temeiuri lipsite de claritate) organelor de conducere și 
supraveghere ale TRM. 

Unii experți au reamintit că nici reacțiile de în-
grijorare din partea societății civile5 și a Uniunii Eu-
ropene de Radiodifuziune6, nici obiecțiile formulate 
de Direcția generală juridică a Secretariatului Par-
lamentului sau de Centrul Național Anticorupție nu 
i-au putut convinge pe autorii inițiativei să renunțe 
la adoptarea amendamentelor. Astfel, evaluatorii au 
calificat aceste intervenții legislative drept derapaje 
de la standardele internaționale, referindu-se, inclu-
siv, la comunicatul de presă al Organizației pentru 
Securitate și Cooperare în Europa7 care a recomandat 

1 Noul corp de legiuitori a fost ales încă în luna septembrie, dar Adunarea Populară nu 
a putut până la sfârșitul anului, din zece încercări, să-și aleagă organele de conduce-
re și a rămas nefuncțională. 

2 http://mincifra.gospmr.org/?page_id=62
3 http://media-azi.md/ro/stiri/audiovizualul-public-din-republica-moldo-

va-%C3%AEntre-%E2%80%9Epaiul%E2%80%9D-din-trecut-%C8%99i-%E2%80%9E-
b%C3%A2rna%E2%80%9D-din-prezent?fbclid=IwAR3SjSFTqzcGVevTqx8Bqj0DdKjEx-
CDwwRGnQnZ2gWGp2Mko3DEw0fjDfpI 

4 Pericolele mecanismului de revocare a membrilor CA de către Parlament http://www.
media-azi.md/ro/stiri/pericolele-mecanismului-de-revocare-membrilor-ca-de-c%C4%-
83tre-parlament?fbclid=IwAR2pBIhAYpJrh9d2knOIN0L_qshEXQloc0WsYgNAWsylDMs-
0kiKQ1TNWuWQ 

 Proiectul de lege ce vizează audiovizualul public - propuneri noi, probleme vechi 
http://media-azi.md/ro/stiri/proiectul-de-lege-ce-vizeaz%C4%83-audiovizualul-pu-
blic-propuneri-noi-probleme-vechi?fbclid=IwAR2pBIhAYpJrh9d2knOIN0L_qshEXQlo-
c0WsYgNAWsylDMs0kiKQ1TNWuWQ 

5 ONG-uri de media își exprimă îngrijorarea în raport cu adoptarea unor modificări 
legislative la Codul serviciilor media audiovizuale https://cji.md/ong-uri-de-me-
dia-isi-exprima-ingrijorarea-in-raport-cu-adoptarea-unor-modificari-legislative-la-co-
dul-serviciilor-media-audiovizuale/ 

 https://cji.md/ong-uri-de-media-isi-exprima-ingrijorarea-in-raport-cu-prevederile-pro-
iectului-de-lege-ce-vizeaza-modificarea-codului-serviciilor-media-audiovizuale/ 

6 http://media-azi.md/sites/default/files/537132871-NC-Nicolaescu-Onofrei-Commissi-
on-on-Media-Law-Amendment-Letter-3Nov2021%20%281%29.pdf 

7 http://media-azi.md/ro/stiri/uniunea-european%C4%83-de-radiodifuziune-des-

autorităților Republicii Moldova să revizuiască modi-
ficările operate la CSMA.

În același timp, 2021 a fost marcat și de intervenții 
legislative benefice presei. Anularea, după nouă ani, 
a obligației de înregistrare și autorizare în calitate de 
operator de date cu caracter personal a scutit institu-
țiile mass-media de această procedură împovărătoa-
re8. Efectele acestor modificări vor putea fi urmărite 
în 2022. 

În UTAG reglementarea activității mass-media a 
fost mereu și rămâne departe de standardele accepta-
te. Bunăoară, legea cu privire la radio și televiziune, 
adoptată în 2016, a destabilizat activitatea furnizorului 
public regional de servicii media (GRT) și orice majori-
tate din Adunarea Populară își începe activitatea prin 
a schimba conducerea instituției și a o controla poli-
tic. În regiunea transnistreană, au amintit unii experți, 
există norme ce-i permit oricărui funcționar să invoce 
secretul de stat în cazul în care nu dorește ca o anumi-
tă informație de interes public să ajungă la jurnaliști.

Interpretarea arbitrară și aplicarea neuniformă și 
incoerentă a legislației mass-media au fost resimțite și 
în anul 2021. Cel mai problematic segment rămâne ac-
cesul la informația de interes public. Aparent, în timp ce 
instanțele și-au unificat practica de aplicare și interpre-
tare a legislației privind accesul la informație, furnizo-
rii au continuat să devieze de la buchea legii. În situația 
crizei pandemice pe care s-a suprapus către sfârșitul 
anului și criza energetică, informarea corectă, comple-
xă și promptă a populației devine imperios necesară, in-
clusiv pentru a preveni eventuale explozii sociale. Acest 
fapt însă nu a fost conștientizat până la capăt nici de 
noua guvernare, în pofida promisiunilor electorale. Mai 
mult, deși de un an este în vigoare Convenția Consiliu-
lui Europei privind accesul la documentele oficiale - un 
instrument juridic internațional obligatoriu și pentru 
Republica Moldova, superior legislației naționale, stan-
dardele Convenției (ca și alte norme asumate) rămân 
dincolo de aplicarea lor practică. 

Din cauza lipsei transparenței în activitatea autori-
tăților publice, CJI a reactivat Celula de criză a jurna-
liștilor, lansată încă la începutul pandemiei, solicitând 
repetat reluarea promiselor conferințe de presă la 

pre-modificarea-codului-serviciilor-media-%E2%80%9Eeste-un-pas?fbclid=IwAR-
10Ke13LXytEsQ8S1TEbd6TcMM9YQ7vpitI8Sv1dscdKsFyOtsYvsfNBlI 

8 http://media-azi.md/ro/stiri/anularea-obliga%C8%9Biei-de-%C3%AEnregistra-
re-ca-operator-de-date-cu-caracter-personal-%C8%99i-beneficiile

http://mincifra.gospmr.org/?page_id=62
http://media-azi.md/ro/stiri/audiovizualul-public-din-republica-moldova-%C3%AEntre-%E2%80%9Epaiul%E2%80%9D-din-trecut-%C8%99i-%E2%80%9Eb%C3%A2rna%E2%80%9D-din-prezent?fbclid=IwAR3SjSFTqzcGVevTqx8Bqj0DdKjExCDwwRGnQnZ2gWGp2Mko3DEw0fjDfpI
http://media-azi.md/ro/stiri/audiovizualul-public-din-republica-moldova-%C3%AEntre-%E2%80%9Epaiul%E2%80%9D-din-trecut-%C8%99i-%E2%80%9Eb%C3%A2rna%E2%80%9D-din-prezent?fbclid=IwAR3SjSFTqzcGVevTqx8Bqj0DdKjExCDwwRGnQnZ2gWGp2Mko3DEw0fjDfpI
http://media-azi.md/ro/stiri/audiovizualul-public-din-republica-moldova-%C3%AEntre-%E2%80%9Epaiul%E2%80%9D-din-trecut-%C8%99i-%E2%80%9Eb%C3%A2rna%E2%80%9D-din-prezent?fbclid=IwAR3SjSFTqzcGVevTqx8Bqj0DdKjExCDwwRGnQnZ2gWGp2Mko3DEw0fjDfpI
http://media-azi.md/ro/stiri/audiovizualul-public-din-republica-moldova-%C3%AEntre-%E2%80%9Epaiul%E2%80%9D-din-trecut-%C8%99i-%E2%80%9Eb%C3%A2rna%E2%80%9D-din-prezent?fbclid=IwAR3SjSFTqzcGVevTqx8Bqj0DdKjExCDwwRGnQnZ2gWGp2Mko3DEw0fjDfpI
http://www.media-azi.md/ro/stiri/pericolele-mecanismului-de-revocare-membrilor-ca-de-c%C4%83tre-parlament?fbclid=IwAR2pBIhAYpJrh9d2knOIN0L_qshEXQloc0WsYgNAWsylDMs0kiKQ1TNWuWQ
http://www.media-azi.md/ro/stiri/pericolele-mecanismului-de-revocare-membrilor-ca-de-c%C4%83tre-parlament?fbclid=IwAR2pBIhAYpJrh9d2knOIN0L_qshEXQloc0WsYgNAWsylDMs0kiKQ1TNWuWQ
http://www.media-azi.md/ro/stiri/pericolele-mecanismului-de-revocare-membrilor-ca-de-c%C4%83tre-parlament?fbclid=IwAR2pBIhAYpJrh9d2knOIN0L_qshEXQloc0WsYgNAWsylDMs0kiKQ1TNWuWQ
http://www.media-azi.md/ro/stiri/pericolele-mecanismului-de-revocare-membrilor-ca-de-c%C4%83tre-parlament?fbclid=IwAR2pBIhAYpJrh9d2knOIN0L_qshEXQloc0WsYgNAWsylDMs0kiKQ1TNWuWQ
http://media-azi.md/ro/stiri/proiectul-de-lege-ce-vizeaz%C4%83-audiovizualul-public-propuneri-noi-probleme-vechi?fbclid=IwAR2pBIhAYpJrh9d2knOIN0L_qshEXQloc0WsYgNAWsylDMs0kiKQ1TNWuWQ
http://media-azi.md/ro/stiri/proiectul-de-lege-ce-vizeaz%C4%83-audiovizualul-public-propuneri-noi-probleme-vechi?fbclid=IwAR2pBIhAYpJrh9d2knOIN0L_qshEXQloc0WsYgNAWsylDMs0kiKQ1TNWuWQ
http://media-azi.md/ro/stiri/proiectul-de-lege-ce-vizeaz%C4%83-audiovizualul-public-propuneri-noi-probleme-vechi?fbclid=IwAR2pBIhAYpJrh9d2knOIN0L_qshEXQloc0WsYgNAWsylDMs0kiKQ1TNWuWQ
https://cji.md/ong-uri-de-media-isi-exprima-ingrijorarea-in-raport-cu-adoptarea-unor-modificari-legislative-la-codul-serviciilor-media-audiovizuale/
https://cji.md/ong-uri-de-media-isi-exprima-ingrijorarea-in-raport-cu-adoptarea-unor-modificari-legislative-la-codul-serviciilor-media-audiovizuale/
https://cji.md/ong-uri-de-media-isi-exprima-ingrijorarea-in-raport-cu-adoptarea-unor-modificari-legislative-la-codul-serviciilor-media-audiovizuale/
https://cji.md/ong-uri-de-media-isi-exprima-ingrijorarea-in-raport-cu-prevederile-proiectului-de-lege-ce-vizeaza-modificarea-codului-serviciilor-media-audiovizuale/
https://cji.md/ong-uri-de-media-isi-exprima-ingrijorarea-in-raport-cu-prevederile-proiectului-de-lege-ce-vizeaza-modificarea-codului-serviciilor-media-audiovizuale/
http://media-azi.md/sites/default/files/537132871-NC-Nicolaescu-Onofrei-Commission-on-Media-Law-Amendment-Letter-3Nov2021%20%281%29.pdf
http://media-azi.md/sites/default/files/537132871-NC-Nicolaescu-Onofrei-Commission-on-Media-Law-Amendment-Letter-3Nov2021%20%281%29.pdf
http://media-azi.md/ro/stiri/uniunea-european%C4%83-de-radiodifuziune-despre-modificarea-codului-serviciilor-media-%E2%80%9Eeste-un-pas?fbclid=IwAR10Ke13LXytEsQ8S1TEbd6TcMM9YQ7vpitI8Sv1dscdKsFyOtsYvsfNBlI
http://media-azi.md/ro/stiri/uniunea-european%C4%83-de-radiodifuziune-despre-modificarea-codului-serviciilor-media-%E2%80%9Eeste-un-pas?fbclid=IwAR10Ke13LXytEsQ8S1TEbd6TcMM9YQ7vpitI8Sv1dscdKsFyOtsYvsfNBlI
http://media-azi.md/ro/stiri/uniunea-european%C4%83-de-radiodifuziune-despre-modificarea-codului-serviciilor-media-%E2%80%9Eeste-un-pas?fbclid=IwAR10Ke13LXytEsQ8S1TEbd6TcMM9YQ7vpitI8Sv1dscdKsFyOtsYvsfNBlI
http://media-azi.md/ro/stiri/anularea-obliga%C8%9Biei-de-%C3%AEnregistrare-ca-operator-de-date-cu-caracter-personal-%C8%99i-beneficiile
http://media-azi.md/ro/stiri/anularea-obliga%C8%9Biei-de-%C3%AEnregistrare-ca-operator-de-date-cu-caracter-personal-%C8%99i-beneficiile
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tema situației epidemiologice, dar fără rezultat. Auto-
ritățile, în 2021, au preferat, mai des, briefingurile de 
presă la care jurnaliștii nu au posibilitatea să adreseze 
întrebări. Mai multe instituții media au semnalat ca-
zuri de refuz din partea instituțiilor statului de a oferi 
în scris și în termen informații de interes public, pre-
cum și cazuri când pe site-urile instituțiilor nu sunt 
publicate informații de interes public, cum ar fi date 
despre achiziții, rapoarte de activitate, bugete, decizii 
adoptate etc. 

O altă problemă cu care s-a confruntat presa este 
accesul limitat și contra plată la anumite baze de date, 
precum registrul persoanelor juridice, registrul imobi-
lelor etc. Deși în 2021 Agenția Servicii Publice a anun-
țat de mai multe ori că e deschisă să ofere presei acces 
gratuit la informațiile deținute, în lipsa implicării Le-
gislativului acest lucru nu s-a întâmplat. 

Și pe parcursul anului 2021 au fost semnalate situa-
ții în care jurnaliștilor le-a fost îngrădit abuziv accesul 
în spații publice. De exemplu, reporterilor de la TV8 li 
s-a interzis să filmeze pe teritoriul complexului sportiv 
„Arena” din Chișinău. La Soroca, jurnaliștii au fost îm-
piedicați să difuzeze în direct concursurile de ocupare a 
funcțiilor publice, pe motiv că Legea presei (o lege desu-
etă, asupra abrogării căreia se insistă de mult timp) ar 
stipula dreptul de a înregistra evenimente, nu și pe cel 
de a le difuza în direct. Una dintre redacțiile din țară, 
în 2021, a trimis aceeași solicitare de informații publice 
către 12 instituții de stat. Unele dintre acestea au răs-
puns, așa cum le obligă legea, altele au depășit termenul 
de furnizare a informației sau au refuzat, motivând că 
informațiile solicitate constituie date cu caracter perso-
nal și nu pot fi divulgate. Deci, același cadru legislativ 
este înțeles și aplicat foarte diferit și, de cele mai multe 
ori, nu în favoarea jurnaliștilor. Pentru a schimba situ-
ația pe acest segment sunt necesare eforturi conjugate. 
Bunăoară, începând cu anul 2019, A.O. „Juriștii pentru 
Drepturile Omului” a implementat un proiect de litiga-
re strategică: a expediat cereri de acces la informație 
și, când a primit refuz, a mers în instanță și a creat ju-
risprudență. În contextul incertitudinii generate de in-

trarea în vigoare a Codului administrativ (care, alături 
de Legea privind accesul la informație, stabilea reguli-
le de furnizare a datelor publice), acest exercițiu a fost 
unul util în crearea cadrului uniform de aplicare a legii 
de către instanțe. Un exercițiu similar, fără partea de 
litigare, a efectuat și CJI9. 

Deși jurnaliștii se confruntă cu numeroase cazuri 
de încălcare a drepturilor lor, în practică puțini for-
mulează plângeri penale sau contravenționale pentru 
încălcarea legislației privind accesul la informație10, 
împiedicarea intenționată a activității mass-media ori 
intimidare11. Unii evaluatori au menționat experiența 
portalului Moldovacurata.md care a semnalat Poliți-
ei că Ministerul Educației nu i-a furnizat informația 
solicitată. În consecință, o angajată a instituției a fost 
amendată.

În timp ce aplicarea legislației contravenționale este 
acceptabilă, inițierea proceselor penale în apărarea 
jurnaliștilor rămâne a fi problematică. Nu este cunos-
cut niciun caz de aplicare a art. 180, 1801 ale Codului 
penal. De exemplu, când un jurnalist de la publicația 
SP din Bălți, fiind intimidat de către un concurent elec-
toral, a depus o plângere penală, politicianul s-a ales 
doar cu o amendă modestă pentru injurie. În general, 
documentarea unui caz de împiedicare intenționată a 
activității mass-media sau de intimidare pentru critică 
este o procedură complexă. Autoritățile, deocamdată, 
n-au demonstrat nici capacitate, nici disponibilitate și 
nici voință de a o urma. Totodată, în 2021, ca și în anii 
precedenți, mai multe decizii ale CA au fost anulate de 
către instanțele de judecată, acest lucru demonstrând 
că autoritatea de reglementare adesea aplică legea in-
corect. Rămâne de văzut cum va proceda noua compo-
nență a CA. 

9 https://cji.md/studiu-cji-accesul-jurnalistilor-la-informatiile-de-interes-pu-
blic-de-la-buchea-legii-la-abuzul-autoritatilor/ 

10 art. 71 Cod contravențional (Încălcarea legislației privind accesul la informație și cu 
privire la petiționare), art. 180 Cod penal (încălcarea intenționată a legislației privind 
accesul la informație);

11  art. 1801 Cod penal (împiedicarea intenționată a activității mass-media ori pentru 
intimidare).

Concluzii intermediare

În 2021, puținele ajustări ale cadrului juridic de reglementare a activității mass-media n-au reușit să 
genereze efectele așteptate. Modificarea, în două rânduri, a CSMA îndepărtează normele naționale în 
materie de standardele internaționale. Aplicarea legislației rămâne în continuare o problemă majoră, 
vulnerabilizând cel mai mult asigurarea accesului la informații de interes public. Criza pandemică și 
protecția datelor cu caracter personal sunt motivele cel mai des invocate în restricționarea informației.    

https://cji.md/studiu-cji-accesul-jurnalistilor-la-informatiile-de-interes-public-de-la-buchea-legii-la-abuzul-autoritatilor/
https://cji.md/studiu-cji-accesul-jurnalistilor-la-informatiile-de-interes-public-de-la-buchea-legii-la-abuzul-autoritatilor/
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2.2. Contextul politici

Indicatorul al doilea, contextul politic, după o prăbușire în 2020, pentru 2021 a obținut 19 puncte 
(punctaj similar celui acumulat cu cinci ani în urmă), valoare ce corespunde unei situații grave. (Tabelul 2)

Tabel 2

Indicatori Afirmații
Punctaj

2016 2017 2018 2019 2020 2021

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 11 19

Total Indicator II: 14 19 20 17 11 19

În 2021, Republica Moldova a avut două guver-
ne contrastante, care au marcat impactul contextu-
lui politic asupra activității mass-media. În prima 
parte a anului, Executivul a activat sub conducerea 
unui prim-ministru interimar, iar în Legislativ s-a 
constituit o majoritate parlamentară din 54 de de-
putați (PSRM, Pentru Moldova, Partidul Șor și trei 
deputați independenți), care, în repetate rânduri, 
au manifestat un comportament ostil în raport cu 
unele instituții de presă. Astfel, contextul politic din 
această perioadă a fost caracterizat de o instabilita-
te pronunțată, cu repercusiuni păgubitoare asupra 
activității mass-mediei. Febra electorală generată 
de alegerile parlamentare anticipate a amplificat fe-
nomenul informării dezechilibrate și părtinitoare a 
electoratului prin intermediul mass-mediei afiliate 
politic. Potrivit constatărilor Asociației Promo-LEX12, 
în perioada electorală, emisiunile cu participarea 
concurenților electorali și a politicienilor s-au trans-
format într-o platformă pentru răspândirea mesaje-
lor de ură sau de instigare la discriminare. În con-
text, unii experți au subliniat că, uneori, moderatorii 
dezbaterilor electorale au fost prizonieri ai situației, 
fiind nevoiți să suporte comportamentele descali-

12 https://promolex.md/wp-content/uploads/2021/09/Raport_Discurs_de_
ur%C4%83_%C3%AEn_perioada_electoral%C4%83_alegerile_parlamen-
tare_anticipate_2021.pdf?fbclid=IwAR3dtOxyO0_s9e-1xmo47A18YACO-
4bqc1bFNArpZA-OX0KtGTPicZkbuTi0&__cf_chl_managed_tk__=pmd_ozMDP9.
s7887wKyO1HGwzjnHgIhzyp1oDIIqFaMnKtQ-1631779308-0-gqNtZGzNA-WjcnBszRS9 

ficante ale concurenților în alegeri13. Potrivit unor 
evaluatori, rezultatele alegerilor parlamentare an-
ticipate și remanierile guvernamentale ce au urmat 
au diminuat sesizabil tensiunea instabilității politi-
ce, fapt confirmat prin avansarea indicatorului cu 8 
puncte față de anul precedent. 

Totuși, nu s-a ajuns la o stabilitate politică favora-
bilă activității mass-mediei, aceasta fiind erodată, pe 
de o parte, de noile valuri ale pandemiei și de criza 
energetică regională și, pe de altă parte, de lipsa de 
transparență din partea noii guvernări. Și în 2021, 
comunicarea între autorități și mass-media a fost in-
suficientă, ineficientă și defectuoasă. 

În mod tradițional, la alegerile parlamentare, 
alegerile în Adunarea Populară din UTAG, alegeri-
le locale noi, inclusiv în municipiul Bălți, dar și la 
scrutinul din regiunea transnistreană, instituțiile 
mass-media controlate politic au fost utilizate în ca-
litate de instrument de propagandă și de atac asupra 
oponenților politici. Discursul de ură și de discrimi-
nare a fost prezent în spațiul public în mod conti-

13  ONG-urile de media condamnă comportamentul agresiv al reprezentantului Parti-
dului Regiunilor Alexandr Kalinin și solicită tuturor politicienilor să adopte o conduită 
adecvată în raport cu jurnaliștii http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-con-
damn%C4%83-comportamentul-agresiv-al-reprezentantului-partidului-regiunilor-0 

 Costiuc si Platon, filmati cum mananca castraveti in timpul dezbaterilor https://protv.
md/politic/costiuc-si-platon-filmati-cum-mananca-castraveti-in-timpul-dezbaterilor-
se-poate-un-castravete-am-si-branza-da-nu-ti-dau-ca-i-scumpa-video---2572740.html 

https://promolex.md/wp-content/uploads/2021/09/Raport_Discurs_de_ur%C4%83_%C3%AEn_perioada_electoral%C4%83_alegerile_parlamentare_anticipate_2021.pdf?fbclid=IwAR3dtOxyO0_s9e-1xmo47A18YACO4bqc1bFNArpZA-OX0KtGTPicZkbuTi0&__cf_chl_managed_tk__=pmd_ozMDP9.s7887wKyO1HGwzjnHgIhzyp1oDIIqFaMnKtQ-1631779308-0-gqNtZGzNA-WjcnBszRS9
https://promolex.md/wp-content/uploads/2021/09/Raport_Discurs_de_ur%C4%83_%C3%AEn_perioada_electoral%C4%83_alegerile_parlamentare_anticipate_2021.pdf?fbclid=IwAR3dtOxyO0_s9e-1xmo47A18YACO4bqc1bFNArpZA-OX0KtGTPicZkbuTi0&__cf_chl_managed_tk__=pmd_ozMDP9.s7887wKyO1HGwzjnHgIhzyp1oDIIqFaMnKtQ-1631779308-0-gqNtZGzNA-WjcnBszRS9
https://promolex.md/wp-content/uploads/2021/09/Raport_Discurs_de_ur%C4%83_%C3%AEn_perioada_electoral%C4%83_alegerile_parlamentare_anticipate_2021.pdf?fbclid=IwAR3dtOxyO0_s9e-1xmo47A18YACO4bqc1bFNArpZA-OX0KtGTPicZkbuTi0&__cf_chl_managed_tk__=pmd_ozMDP9.s7887wKyO1HGwzjnHgIhzyp1oDIIqFaMnKtQ-1631779308-0-gqNtZGzNA-WjcnBszRS9
https://promolex.md/wp-content/uploads/2021/09/Raport_Discurs_de_ur%C4%83_%C3%AEn_perioada_electoral%C4%83_alegerile_parlamentare_anticipate_2021.pdf?fbclid=IwAR3dtOxyO0_s9e-1xmo47A18YACO4bqc1bFNArpZA-OX0KtGTPicZkbuTi0&__cf_chl_managed_tk__=pmd_ozMDP9.s7887wKyO1HGwzjnHgIhzyp1oDIIqFaMnKtQ-1631779308-0-gqNtZGzNA-WjcnBszRS9
https://promolex.md/wp-content/uploads/2021/09/Raport_Discurs_de_ur%C4%83_%C3%AEn_perioada_electoral%C4%83_alegerile_parlamentare_anticipate_2021.pdf?fbclid=IwAR3dtOxyO0_s9e-1xmo47A18YACO4bqc1bFNArpZA-OX0KtGTPicZkbuTi0&__cf_chl_managed_tk__=pmd_ozMDP9.s7887wKyO1HGwzjnHgIhzyp1oDIIqFaMnKtQ-1631779308-0-gqNtZGzNA-WjcnBszRS9
http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-condamn%C4%83-comportamentul-agresiv-al-reprezentantului-partidului-regiunilor-0
http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-condamn%C4%83-comportamentul-agresiv-al-reprezentantului-partidului-regiunilor-0
https://protv.md/politic/costiuc-si-platon-filmati-cum-mananca-castraveti-in-timpul-dezbaterilor-se-poate-un-castravete-am-si-branza-da-nu-ti-dau-ca-i-scumpa-video---2572740.html
https://protv.md/politic/costiuc-si-platon-filmati-cum-mananca-castraveti-in-timpul-dezbaterilor-se-poate-un-castravete-am-si-branza-da-nu-ti-dau-ca-i-scumpa-video---2572740.html
https://protv.md/politic/costiuc-si-platon-filmati-cum-mananca-castraveti-in-timpul-dezbaterilor-se-poate-un-castravete-am-si-branza-da-nu-ti-dau-ca-i-scumpa-video---2572740.html
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nuu, fiind promovat, mai ales, pe rețelele sociale, dar 
și de unele televiziuni.14 Activitatea amorfă a CA nu a 
fost în stare să descurajeze și nici să oprească practi-
cile vicioase ale furnizorilor angajați politic. 

Lupta cu dezinformarea despre pandemie sau 
despre criza energetică a servit drept temei pentru 
ca Serviciul de Informații și Securitate să blocheze 
mai multe site-uri. Unii experți consideră însă că lip-
sa reglementărilor ce ar stabili clar condițiile pentru 
sistarea activității portalurilor reprezintă un poten-
țial pericol pentru libertatea de exprimare.

Și în 2021, unii politicieni, agenți economici și 
alte persoane cu probleme de integritate, în special 
protagoniști ai anchetelor de presă, au acționat în ju-
decată jurnaliștii de investigație și/sau redacțiile din 
care aceștia fac parte (Ziarul de Gardă, TV8, CU SENS, 
RISE Moldova etc.). Bunăoară, CU SENS a raportat un 

14  https://promolex.md/wp-content/uploads/2021/09/raport_APA_2021.pdf 

caz când un om de afaceri a apelat la Poliție pentru 
a intimida redacția după ce jurnaliștii au publicat o 
anchetă despre achizițiile de dezinfectanți efectuate 
de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (în pre-
zent – Ministerul Educației). 

Unii evaluatori au menționat că majoritatea re-
prezentanților guvernării PAS n-au avut în trecut un 
comportament ostil față de jurnaliști sau care ar fi 
subminat, în mod evident, libertatea presei. Cu toate 
acestea, unele reacții ale guvernanților au stârnit cri-
tici din partea comunității media, determinând soci-
etatea civilă să monitorizeze în continuare modul în 
care actualele autorități interacționează cu presa15. 

15 https://cji.md/dumitru-alaiba/?fbclid=IwAR1TfHr_L4rg2pmw3K9F6uTwtjT3U3fH_gy-
9Pu3T7fuuJ1NYtdT9eIhUelU 

Concluzii intermediare 

Contextul politic din anul 2021, deși a cunoscut o ameliorare în comparație cu anul precedent, a 
generat, mai degrabă, speranțe, decât a oferit oportunități de activitate adecvată pentru mass-media. 
Speranțele nealimentate riscă să se năruiască însă. 

https://promolex.md/wp-content/uploads/2021/09/raport_APA_2021.pdf
https://cji.md/dumitru-alaiba/?fbclid=IwAR1TfHr_L4rg2pmw3K9F6uTwtjT3U3fH_gy9Pu3T7fuuJ1NYtdT9eIhUelU
https://cji.md/dumitru-alaiba/?fbclid=IwAR1TfHr_L4rg2pmw3K9F6uTwtjT3U3fH_gy9Pu3T7fuuJ1NYtdT9eIhUelU
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2.3. Mediul economic

Indicatorul al treilea, avansând cu două puncte față de anul pandemic 2020, fără a ajunge însă la 
nivelul dinaintea crizei globale în sănătate, relevă situația gravă a mediului economic în care a activat 
mass-media în 2021. (Tabelul 3) 

Tabel 3

Indicatori Afirmații
Punctaj

2016 2017 2018 2019 2020 2021

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 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 16 19

Total Indicator III: 18.50 18 16 18 15,5 17,5

Unii experți constată că și în anul 2021 instituțiile 
mass-media au activat în condiții economice precare. 
Înviorarea economiei pe fundalul recesiunii din pri-
mul an pandemic a fost, de fapt, neutralizată de in-
flația galopantă din ultimele luni. S-au redus drastic 
inclusiv bugetele posturilor TV din holdingurile 
afiliate politic. Televiziunile controlate de persoane 
apropiate fostului lider PSRM (Primul în Moldova și 
Accent TV) raportau pierderi de 17 milioane de lei în 
anul 2020, cele deținute de Ilan Șor (TV6 și Orhei TV) 
– de aproape 8 milioane și cele ale lui Vlad Plahot-
niuc (Prime TV și Publika TV) – de peste 4 milioane 
de lei.16 Deși în pierdere, mass-media afiliată politic 
a continuat să funcționeze pentru că anul 2021 a fost 
unul electoral, mizându-se, în asemenea circumstan-
țe, pe efectul ideologico-politic și mai puțin pe cel 
economico-financiar. Prin urmare, singura schimba-
re pe acest segment a însemnat bugete reduse de la 
patronii politici.   

Puținele instituții mass-media din țară care fac 
jurnalism independent sunt, de obicei, redacții mici 
cu câte 5-25 de angajați. Principala sursă de existen-

16  Date disponibile pe platforma infobase.md 

ță a acestora sunt granturile oferite de partenerii 
din străinătate. Potrivit unui studiu al necesităților 
mass-mediei realizat de CJI la sfârșitul anului17, 46% 
dintre respondenți au indicat că granturile reprezin-
tă peste 80% din sursele financiare ale redacțiilor. 
Majoritatea granturilor însă pot asigura activitatea 
redacției doar pentru perioade scurte de timp. Din 
acest motiv, o parte din presa online (CU SENS, Agora.
md, ZdG, RISE Moldova, Moldova.org etc.) încearcă 
să-și diversifice sursele de finanțare prin abonamen-
te, publicitate, contribuții private sau prin colectarea 
donațiilor de la cititori. Dar, deocamdată, aceste re-
surse nu sunt suficiente pentru independența econo-
mică a unei redacții. În același studiu al CJI, 86% din-
tre respondenți declară că banii obținuți din sursele 
alternative de venit acoperă parțial sau nu acoperă 
deloc cheltuielile redacțiilor pe care le reprezintă. 

Experții sunt de părere că dependența de gran-
turi a mass-mediei va persista și din motiv că pia-
ța de publicitate este subdezvoltată și concentrată 
în mâinile câtorva case de vânzări, care lasă puțin 
loc pentru concurență loială. În plus, către sfârșitul 

17  https://cji.md/studiul-necesitati-mass-media-2022/ 

https://cji.md/studiul-necesitati-mass-media-2022/
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anului, prin lege, a fost interzisă publicitatea comer-
cială a jocurilor de noroc. Potrivit unor evaluatori, 
„Loteria Moldovei” era unul dintre cei mai mari fur-
nizori de publicitate, noile prevederi semnificând o 
reducere drastică a bugetelor, iar pe termen scurt și 
mediu – o lovitură financiară simțitoare pentru mai 
multe posturi TV. În continuare, o parte din publi-
citate ajunge la giganți precum Google sau Facebo-
ok. Piața este viciată și de publicitatea penetrantă, 
legalizată în 2021 în Republica Moldova18, care, fiind 
plătită în alte țări, pătrunde nestingherit în spațiul 
audiovizual național prin intermediul canalelor TV 
străine retransmise. 

Mica publicitate, care a reprezentat timp de mai 
mulți ani o sursă stabilă de venituri pentru presa lo-
cală, începe să dispară, fiind preluată de platformele 
online și de rețelele sociale. Scumpirea în câteva rân-
duri pe parcursul anului 2021 a hârtiei de ziar, pre-
țurile de distribuție tot mai ridicate dictate de Poșta 
Moldovei, dar și condițiile contractuale abuzive im-
puse ziarelor și revistelor de această întreprindere 
de stat monopolistă19, pun independența economică 
a presei scrise sub semn de întrebare. 

În cazul mass-mediei din UTAG și din regiunea 

18  https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=793&l=ro#top 
19  APEL către autoritățile statului să intervină pentru a elimina condițiile contractu-

ale abuzive de distribuție a presei scrise, impuse de Întreprinderea de Stat „Poșta 
Moldovei” http://api.md/news/view/ro-apel-catre-autoritatile-statului-sa-intervi-
na-pentru-a-elimina-conditiile-contractuale-abuzive-de-distributie-a-presei-scri-
se-impuse-de-intreprinderea-de-stat-posta-moldovei-2660?1636713068&fb-
clid=IwAR07RU-qPu-G1n0Ymq9ymX-lQrSr7pi4_DuOJ23c57wyHdr11thc4CXWkng

transnistreană putem vorbi despre o stabilitate fi-
nanciară relativă, asigurată fie de patroni, fie de 
bugetele publice, și nicidecum de independență eco-
nomică. Bugetul furnizorului public regional pentru 
anul 2021, de exemplu, a fost aprobat abia în luna 
iunie a aceluiași an. Pentru că, deocamdată, noua 
componență a Adunării Populare n-a reușit nici mă-
car să-și aleagă organele de conducere, situația riscă 
să se repete și în anul 2022.

Unii experți observă că în realitățile Republicii 
Moldova atestăm mai multă independență editorială 
decât economică. Fenomenul, fără îndoială, nu ia în 
calcul numeroasele instituții mass-media cu patroni 
politici și nici presa pretins independentă, precum 
Argumentî i Faktî sau Komsomoliskaya Pravda, dar 
care urmează fidel și promovează agenda anumitor 
partide sau lideri politici. Presa respectivă, prin de-
finiție, nu poate fi independentă editorial. Diferența 
o fac instituțiile cu adevărat independente, care, în 
pofida constrângerilor financiare și a zigzagurilor 
condiției economice, își păstrează independența edi-
torială ca pe o valoare, chiar dacă penuria pecuniară 
le determină, în situații dificile, să reducă volumul 
produselor mediatice. 

Entuziasmul în menținerea independenței edito-
riale nu este de neglijat, dar, insistă evaluatorii, ar 
trebui susținut prin fortificarea de către redacții a 
capacității de diversificare a surselor de finanțare și 
de suplimentare a bugetelor. 

Concluzii intermediare

În 2021, mass-media a activat în condiții economice stresante. Deși o bună parte a presei independente 
a încercat să-și diversifice sursele de finanțare, oricum a rămas dependentă de sprijinul partenerilor 
de dezvoltare externi. Chiar și așa, presa liberă și-a protejat independența editorială, uneori cu prețul 
reducerii fluxului de produse mediatice. 

În 2021, bugetele televiziunilor din holdingurile afiliate politic s-au redus. Acest fapt însă nu a 
împiedicat patronii acestor instituții mass-media să dicteze în continuare politica editorială.

http://api.md/news/view/ro-apel-catre-autoritatile-statului-sa-intervina-pentru-a-elimina-conditiile-contractuale-abuzive-de-distributie-a-presei-scrise-impuse-de-intreprinderea-de-stat-posta-moldovei-2660?1636713068&fbclid=IwAR07RU-qPu-G1n0Ymq9ymX-lQrSr7pi4_DuOJ23c57wyHdr11thc4CXWkng
http://api.md/news/view/ro-apel-catre-autoritatile-statului-sa-intervina-pentru-a-elimina-conditiile-contractuale-abuzive-de-distributie-a-presei-scrise-impuse-de-intreprinderea-de-stat-posta-moldovei-2660?1636713068&fbclid=IwAR07RU-qPu-G1n0Ymq9ymX-lQrSr7pi4_DuOJ23c57wyHdr11thc4CXWkng
http://api.md/news/view/ro-apel-catre-autoritatile-statului-sa-intervina-pentru-a-elimina-conditiile-contractuale-abuzive-de-distributie-a-presei-scrise-impuse-de-intreprinderea-de-stat-posta-moldovei-2660?1636713068&fbclid=IwAR07RU-qPu-G1n0Ymq9ymX-lQrSr7pi4_DuOJ23c57wyHdr11thc4CXWkng
http://api.md/news/view/ro-apel-catre-autoritatile-statului-sa-intervina-pentru-a-elimina-conditiile-contractuale-abuzive-de-distributie-a-presei-scrise-impuse-de-intreprinderea-de-stat-posta-moldovei-2660?1636713068&fbclid=IwAR07RU-qPu-G1n0Ymq9ymX-lQrSr7pi4_DuOJ23c57wyHdr11thc4CXWkng
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2.4. Mediul profesional

Indicatorul al patrulea, cu 26,5 puncte obținute pentru procesul de profesionalizare a presei în 
2021, corespunde unei situații grave, atestată în patru din cei șase ani de când este determinat ISPM. 
(Tabelul 4) 

Tabel 4

Indicatori Afirmații
Punctaj

2016 2017 2018 2019 2020 2021

IV. Mediul 
profesional

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

40 30 31 33 30 31

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

23 24 23 24 24 22

Total Indicator IV: 31.50 27 27 28,5 27 26,5

În opinia evaluatorilor, procesul de profesionali-
zare a presei în Republica Moldova se dezvoltă prea 
lent și este marcat de probleme grave. Deși există o 
multitudine de instituții formative, precum facultăți 
de profil, Școala de Jurnalism din Moldova20 a CJI, 
Centrul de Instruire Continuă de la Teleradio-Moldo-
va21, numărul doritorilor de a fi instruiți în cadrul 
acestora scade. Motivele principale, consideră unii 
experți, ar fi exodul masiv al populației și pierderea 
atractivității profesiei. 

Sistemul de profesionalizare, care, pe lângă facul-
tățile de jurnalism din universități publice și private, 
include și inițiative ale societății civile, precum școli, 
centre, cursuri, traininguri în țară și în străinătate, 
este unul pestriț și necoordonat. Nu există concor-
danță între sistemul formativ specializat și cererea 
reală a pieței muncii jurnalistice. Școala academică 
rămâne ancorată în tipare vechi, neadaptată și nea-
justată la rigorile erei informaționale, iar inițiativele 

20  https://scoaladejurnalism.md/ro 
21  https://www.trm.md/ro/cic 

sporadice ale societății civile nu sunt în măsură să 
acopere breșele instituțiilor formative. Experții leagă 
anumite speranțe de redresare a situației de inițiati-
ve precum Centrul MediaCOR,22 un hub de producție 
media digitală, inaugurat la finele anului 2021, în ca-
drul Universității de Stat din Moldova, sau BR Media 
Group,23 primul hub  full service pentru producție și 
promovare. Asemenea inițiative, indubitabil, sunt 
oportune și valoroase, dar ar aduce mult mai multe 
beneficii, inclusiv comunității jurnalistice, dacă nu 
ar fi răzlețe.

În UTAG, Facultatea de Jurnalism a Universității 
din Comrat ani la rând nu reușește să adune studenți 
nici pentru o grupă academică. La facultatea de pro-
fil din regiunea transnistreană prevalează materiile 
teoretice, iar jurnaliștii practicieni rareori sunt an-
trenați în formarea viitorilor specialiști. 

Pe dimensiunea autoreglementării, procesul pro-

22  https://usm.md/?p=6483 
23  https://diez.md/2021/04/01/la-chisinau-s-a-lansat-br-media-group-primul-hub-pen-

tru-productie-si-promovare-din-moldova/ 

https://scoaladejurnalism.md/ro
https://www.trm.md/ro/cic
https://usm.md/?p=6483
https://diez.md/2021/04/01/la-chisinau-s-a-lansat-br-media-group-primul-hub-pentru-productie-si-promovare-din-moldova/
https://diez.md/2021/04/01/la-chisinau-s-a-lansat-br-media-group-primul-hub-pentru-productie-si-promovare-din-moldova/
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fesionalizării întrunește elementele-cheie, precum 
asociații de media, norme deontologice, serviciul 
ombudsmanului etc. Cu toate acestea, există un 
singur ombudsman, la TRM, și nicio organizație a 
breslei care, bunăoară, ar negocia anual cu Guver-
nul și sindicatele salariul minim pe ramură. 

În pofida multiplelor instituții de formare a spe-
cialiștilor, domeniul se confruntă în continuare cu 
un mare deficit de cadre calificate. Studiul de nece-
sități ale presei, realizat de CJI în decembrie 202124, 
relevă că majoritatea instituțiilor mass-media duc 
lipsă de reporteri și de agenți de publicitate. Concur-
surile de angajare și acțiunile de recrutare a perso-
nalului deseori eșuează, iar când sunt găsiți anumiți 
specialiști, redacțiile trebuie să investească timp, 
efort și bani pentru a-i instrui suplimentar. Situația 
dată are o explicație – la trainingurile desfășurate 
de ONG-urile de media, de cele mai dese ori, merg 
unii și aceiași jurnaliști. Experții însă accentuează 
că, oricâte eforturi ar depune ONG-urile de media 
pentru profesionalizarea meseriașilor breslei, ele 
ar fi insuficiente, atâta timp cât facultățile de pro-
fil continuă să pregătească specialiști nesolicitați pe 
piața muncii. Speranțele sunt iluzorii, având în ve-
dere calitatea redusă a instruirii la distanță, dictată 
de pandemie. 

În plus, la nivelul autorităților, necesitățile con-
crete și reale ale mass-mediei nu au fost niciodată 
cercetate și analizate. Or, într-o lume tot mai dina-
mică și mai schimbătoare, asemenea cercetări și 
analize trebuie efectuate cu regularitate, pentru a 
răspunde cât mai exact nevoilor pieței muncii. 

24  https://cji.md/studiul-necesitati-mass-media-2022/ 

Pregătirea insuficientă a jurnaliștilor este cea mai 
frecventă cauză de încălcare a deontologiei profesio-
nale, invocată de respondenți în studiul CJI. Cu refe-
rire la instrumentele de influență asupra respectării 
normelor profesionale, experții au remarcat faptul 
că, în anul electoral 2021, a continuat „tradiția” când 
puține instituții mass-media și-au păstrat verticali-
tatea deontologică. Majoritatea au fost implicate în 
lupte mediatice, atrase în ele de concurenți electo-
rali, iar o parte chiar au neglijat rigorile legislative. 

Consiliul de Presă a reacționat în mai multe rân-
duri la derapajele vădite de la deontologia profesio-
nală, uneori însă cu întârziere,25 cum ar fi cazul de 
rezonanță al Nataliei Morari, una dintre fondatoare-
le TV8 și fostă moderatoare la aceeași instituție.

Instituția ombudsmanului media din cadrul TRM, 
în cei opt ani de activitate, nu a reușit să se impună 
ca o autoritate incontestabilă în materie de deonto-
logie și etică profesională, chiar dacă pe parcursul 
anului 2021 au fost făcute mai multe încercări în 
acest context. Experții au remarcat lansarea Ghi-
dului de bune practici internaționale26, a unui spot 
video de promovare și a unei emisiuni televizate te-
matice. Totuși, consideră experții, ombudsmanul ar 
trebui să-și expună public poziția tranșant și opera-
tiv, inclusiv prin intermediul unei rubrici tematice, 
în emisie sau pe site-ul oficial, și nu doar în cazurile 
semnalate din exterior.  

25  https://consiliuldepresa.md/ro/news/view/decizie-cu-privire-la-memoriul-sptmnalu-
lui-gazeta-de-chiinu-i-autosesizarea-consiliului-de-pres-n-ca 

26  https://www.trm.md/ro/ombudsman-comunicate/ghid-cu-bune-practici-internati-
onale-si-metodologia-privind-gestionarea-reclamatiilor-de-catre-serviciul-ombuds-
man-al-companiei-publice-teleradio-moldova 

Concluzii intermediare

Veriga slabă în lanțul procesului de profesionalizare rămâne a fi, și în anul 2021, activitatea instituțiilor 
formative de profil. Fără intervenții de esență pe acest segment, eficiența profesionalizării rămâne 
incertă. 

https://cji.md/studiul-necesitati-mass-media-2022/
https://consiliuldepresa.md/ro/news/view/decizie-cu-privire-la-memoriul-sptmnalului-gazeta-de-chiinu-i-autosesizarea-consiliului-de-pres-n-ca
https://consiliuldepresa.md/ro/news/view/decizie-cu-privire-la-memoriul-sptmnalului-gazeta-de-chiinu-i-autosesizarea-consiliului-de-pres-n-ca
https://www.trm.md/ro/ombudsman-comunicate/ghid-cu-bune-practici-internationale-si-metodologia-privind-gestionarea-reclamatiilor-de-catre-serviciul-ombudsman-al-companiei-publice-teleradio-moldova
https://www.trm.md/ro/ombudsman-comunicate/ghid-cu-bune-practici-internationale-si-metodologia-privind-gestionarea-reclamatiilor-de-catre-serviciul-ombudsman-al-companiei-publice-teleradio-moldova
https://www.trm.md/ro/ombudsman-comunicate/ghid-cu-bune-practici-internationale-si-metodologia-privind-gestionarea-reclamatiilor-de-catre-serviciul-ombudsman-al-companiei-publice-teleradio-moldova
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2.5. Calitatea jurnalismului

Indicatorul al cincilea, însumând 27 de puncte pentru calitatea jurnalismului, atestă o situație gra-
vă, aproape fără schimbări față de anii precedenți. (Tabelul 5) 

Tabel 5

Indicatori Afirmații
Punctaj

2016 2017 2018 2019 2020 2021

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 36 34

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

28 27 28 26 25 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 18 21

Total Indicator V: 28 27 27.33 26 26,33 27

În Republica Moldova există pluralism extern, 
susținut de o diversitate de tipuri de instituții 
mass-media și de conținuturi jurnalistice. Pluralis-
mul extern însă, opinează experții, este viciat, ani 
în șir, de riscuri majore. Aproape 60% dintre redac-
ții sunt concentrate în capitală. Între conținuturile 
mediatice prevalează vădit cele generaliste. Rămâne 
mare concentrarea proprietății în audiovizual la ni-
vel național, fiind vorba de mass-media controlată 
de lideri politici sau de grupuri de interese. În 2021, 
a rămas consolidat holdingul afiliat PSRM (Primul în 
Moldova, Accent TV și NTV Moldova). Și-au continu-
at activitatea și alte două holdinguri – cele controlate 
de Vlad Plahotniuc (Prime TV și Publika TV) și Ilan 
Șor (TV6 și Orhei TV), în pofida faptului că patronii 
acestora nu se mai află în țară din 2019. 

Furnizorii publici de servicii media n-au reușit 
să-și demonstreze caracterul realmente public, iar în 
regiunea transnistreană asemenea tip de mass-me-
dia lipsește. 

În pluralismul intern, observă experții, tot mai 
mult teren câștigă podcastul ca gen jurnalistic. În 

rest, în 2021 au dăinuit aceleași metehne. Presa nați-
onală rareori ajunge să reflecte evenimente din me-
diul rural, iar presa locală/regională rareori ajunge 
în capitală. Instituțiile mass-media, că-s de la Chiși-
nău, Comrat sau Tiraspol, în mod neîndreptățit, dar 
evident, dau preferință agendei politice în detrimen-
tul celei publice. Rămâne decalajul pronunțat între 
conținuturile informative și cele de divertisment. 
Jurnalismul analitic și, mai ales, cel de investigații 
sunt subreprezentate în conținuturile presei locale/
regionale. Preluarea masivă a conținuturilor străine, 
deseori neverificate la veridicitate, în intenția de a 
lărgi pluralismul intern, are efect invers – afectea-
ză propria ofertă mediatică. Pluralismul intern, cu 
precădere, al televiziunilor mari, este îngustat din 
motiv că la talk-show-uri sunt prezenți, de regu-
lă, aceiași câțiva invitați din rândul experților și al 
politicienilor. 

Calitatea produselor jurnalistice, acolo unde a în-
registrat îmbunătățire, se datorează presei indepen-
dente și, în parte, sprijinului donatorilor, inclusiv 
pentru instituțiile mass-media locale. Conținuturile 
produse de trusturile media controlate politic, în 
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special în perioada electorală, au servit drept in-
strumente de propagandă de partid și de lustruire 
a imaginii patronilor politici. Chiar și în știri, față de 
care există rigori profesionale sporite, au fost igno-
rate atât normele juridice, cât și cele deontologice. 
Reacțiile anemice și tardive ale CA, în acest sens, nu 
au putut îngrădi fluxul, în esență nociv, al unor ase-
menea conținuturi. E de remarcat faptul că, în pre-
mieră, în 2021, CA a început să monitorizeze și tăria 
sunetului, altfel spus, calitatea tehnică, de neignorat, 
a serviciilor media oferite publicului. 

Controlul politic excesiv, gradul scăzut de profe-
sionalism și influența crescândă a rețelelor sociale 
sunt, în opinia experților, principalele trei cauze 
care erodează calitatea presei tradiționale. În același 
timp, tocmai calitatea joasă a jurnalismului tradiți-
onal este unul din multele motive ale migrării audi-

enței pe rețelele sociale. În situația creată, care nu 
poate fi nici controlată, nici dată îndărăt, experții re-
marcă importanța educației mediatice și a fact-che-
king-ului. În contextul dat sunt salutate eforturile de 
verificare a informației și a calității acesteia prin in-
termediul platformelor Stop Fals! și Mediacritica și 
experiența redacțiilor cu specialiști angajați sau cu 
departamente create care se ocupă de fact-cheking. 
Merită evidențiat și primul Forum de educație me-
dia,27 desfășurat de CJI în 2021. Experții au convinge-
rea că o educație media corespunzătoare și gândirea 
critică a audienței vor obliga mass-media să-și ridice 
ștacheta calității. 

27  https://cji.md/cji-a-lansat-primul-forum-de-educatie-media-din-moldo-
va-in-era-razboaielor-informationale-gandirea-critica-este-deosebit-de-actuala/

Concluzii intermediare

Pluralismul mediatic extern în Republica Moldova comportă aceleași riscuri semnalate și în anii 
precedenți: dezechilibru în repartizarea geografică, în conținuturile editoriale și în regimul de 
proprietate al instituțiilor mass-media. 

Pluralismul mediatic intern nu a avut cum să se dezvolte, pentru că și în 2021 a continuat fenomenul 
preluării masive reciproce de conținuturi, fapt ce uniformizează oferta mediatică în detrimentul 
diversificării ei. 

Calitatea mass-mediei, în mare, a fost menținută de presa liberă și deteriorată de cea controlată politic.  

https://cji.md/cji-a-lansat-primul-forum-de-educatie-media-din-moldova-in-era-razboaielor-informationale-gandirea-critica-este-deosebit-de-actuala/
https://cji.md/cji-a-lansat-primul-forum-de-educatie-media-din-moldova-in-era-razboaielor-informationale-gandirea-critica-este-deosebit-de-actuala/
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2.6. Securitatea informațională din perspectivă mediatică

Al șaselea indicator, care a acumulat 21,5 puncte, denotă o situație gravă a securității spațiului 
mediatic național și lipsă de progres față de situația din anii precedenți. (Tabelul 6) 

Tabel 6

Indicatori Afirmații
Punctaj

2016 2017 2018 2019 2020 2021

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 21 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 24 20 18

Total Indicator VI: 22 17,50 19 22 20,5 19,5

Evaluatorii constată că în anul 2021, când a conti-
nuat polarizarea societății pe criterii geopolitice, re-
simțită puternic în alegerile prezidențiale din anul 
precedent, a continuat și divizarea mass-mediei pe 
aceleași criterii. În plus, au fost scoase și interdicții-
le așa-zisei legi anti-propagandă28, care, de altfel, în 
regiunea transnistreană, dar și în UTAG, n-au func-
ționat nici până a fi scoase. Și, în situația în care o 
mulțime de furnizori de servicii media, utilizând re-
sursele statului (frecvențe terestre) și aflându-se sub 
jurisdicția Republicii Moldova, retransmit masiv și 
nestingherit programe audiovizuale străine (în spe-
cial din Federația Rusă), deseori vădit manipulatorii, 
spațiul mediatic național a rămas supus riscurilor 
majore de securitate. Falsurile și dezinformarea au 
fost la ordinea zilei, la țintele tradiționale predilecte 
adăugându-se campania de vaccinare anti-COVID și 
criza energetică. Unii experți remarcă ușurința și lip-
sa de discernământ cu care presa autohtonă, chiar și 
cea neînregimentată politic, preia și multiplică fal-

28  https://stiri.md/article/social/legea-anti-propaganda-anulata-deputat-psrm-res-
pir-cu-ambii-plamani 

suri mediatice sau declarații populiste de natură să 
isterizeze populația și să genereze panică socială. 

În oferta distribuitorilor de servicii media cota 
posturilor de televiziune rusești continuă să fie ma-
joritară. Instituții mediatice străine cu reprezentan-
țe în Republica Moldova, precum Komsomolskaya 
Pravda, Argumentî i Faktî, Sputnik-Moldova etc., 
promovează interese departe de cele naționale ale 
statului. Eforturile presei independente de contra-
carare a riscurilor au fost diminuate de lipsa unei 
comunicări eficiente a autorităților cu societatea, în 
general, și cu mass-media, în particular. Autoritatea 
de reglementare a domeniului audiovizualului, dar 
și statul, în general, eșuează, deocamdată, în efortu-
rile puține, dar și ele – nesistemice, timide și nepu-
tincioase, de securizare a spațiului mediatic.   

În spațiul informațional național activează in-
stituții mass-media străine, precum Radio Europa 
Liberă sau RFI care, la modul real, reprezintă prac-
tici bune de urmat în exercitarea profesiei. Ele însă 

https://stiri.md/article/social/legea-anti-propaganda-anulata-deputat-psrm-respir-cu-ambii-plamani
https://stiri.md/article/social/legea-anti-propaganda-anulata-deputat-psrm-respir-cu-ambii-plamani
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constituie o minoritate clară, la fel ca și audiența lor. 
Bună parte a populației, iar în regiunea transnistrea-
nă și în UTAG – majoritatea absolută, dă preferință 
canalelor străine rusești de informare. Tehnologiile 
actuale permit oricărui cetățean să beneficieze de 
o pluritate variată de surse de informații interne și 
externe. În același timp însă, cunoașterea proastă 
sau necunoașterea de limbi străine, în afară de cea 
rusă, gândirea critică și educația media insuficien-
te reduc drastic beneficiile oferite de tehnologiile 
informaționale. 

Pandemia, punctează experții, a dat o lecție dură 
despre cum falsurile mediatice, răspândite într-un 
spațiu informațional nesecurizat, bat direct în sănă-
tatea publică, judecând după poziția Republicii Mol-
dova în clasamentul european la vaccinare.29 Lipsa 
unei strategii adecvate de comunicare din partea au-
torităților în cazul crizei gazelor și a contractului cu 
Gazprom arată că lecția nu a fost însușită.      

29  https://www.ipn.md/ro/republica-moldova-este-pe-ultima-pozitie-in-clasamentul-eu-
ropean-7967_1087127.html 

Concluzii intermediare:

Breșele de securitate în spațiul mediatic național nu au fost remediate nici în anul 2021. Autoritățile au 
continuat să ezite în combaterea fenomenului dezinformării, alimentat de o parte din presa autohtonă 
și cea străină și ostil intereselor statului. 

https://www.ipn.md/ro/republica-moldova-este-pe-ultima-pozitie-in-clasamentul-european-7967_1087127.html
https://www.ipn.md/ro/republica-moldova-este-pe-ultima-pozitie-in-clasamentul-european-7967_1087127.html
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2.7. Securitatea jurnaliștilor 

Indicatorul al șaptelea, cu 32,5 puncte, în creștere ușoară față de patru ani precedenți, arată că 
securitatea instituțiilor mass-media și a jurnaliștilor în anul 2021 a fost marcată de probleme grave. 
(Tabelul 7) 

Tabel 7

Indicatori Afirmații
Punctaj

2016 2017 2018 2019 2020 2021

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 o parte a 
cazurilor/ în insecuritate.

33 27 28 28 29 32

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 30 33

Total Indicator VII: 36 30 29.5 29,5 29,5 32,5

În perioada de referință, mass-media din Repu-
blica Moldova, în linii mari, a activat în siguranță. 
Experții n-au putut trece însă cu vederea două cazuri 
reprobabile care au vizat TV8 și Jurnal TV. În cazul 
postului TV8, după ce una dintre fondatoarele aces-
tuia, jurnalista Natalia Morari, a recunoscut că s-a 
aflat în conflict de interese cu omul de afaceri Vea-
ceslav Platon, învinuit de multiple ilegalități, a fost 
pornită o amplă campanie de denigrare. Câțiva jur-
naliști de la TV8 și-au anunțat demisia, iar numeroși 
utilizatori ai rețelelor sociale au folosit cazul pentru 
a aduce critici întregii bresle jurnalistice și a induce 
o stare de dezamăgire în mass-media independentă 
din țară.

Cu referire la Jurnal TV, experții au invocat acuza-
țiile aduse acestei televiziuni de către un fost polițist 
vizat într-o investigație jurnalistică. În baza plângerii 
depuse la Poliție în decembrie 2021, oamenii legii au 
întocmit un proces-verbal de constatare a comiterii 
contravenției de calomnie (art. 70 al Codului contra-
vențional) și au remis dosarul pentru soluționare la 
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, recomandând 
instanței de judecată  să-l priveze  pe administrato-

rul televiziunii de dreptul de a-și desfășura activita-
tea pe un termen de un an. Într-o reacție publică,30 
ONG-urile de media aminteau că acesta nu-i singurul 
caz când prevederile legale referitoare la calomnie 
sunt utilizate drept armă împotriva reprezentanților 
mass-media care își exercită misiunea de informare 
a cetățenilor despre problemele de interes public. 

Unii experți atrag atenția asupra faptului că în 
Republica Moldova oricare cetățean care consideră 
că mass-media i-a adus prejudicii are dreptul să uti-
lizeze mijloace legitime de apărare în instanță. Unele 
persoane însă aleg să facă uz de alte mijloace, ilegale, 
în raport cu jurnaliștii. 

În context, sunt amintite intimidarea jurnalistu-
lui Mihail Sirkeli (Nokta.md) de către primarul din 
Chirsova, UTAG; acuzațiile nefondate aduse modera-
toarei Mariana Rață de la TV8 de către politicianul 
Renato Usatâi; comportamentul agresiv al președin-
telui Partidului Regiunilor din Moldova, Alexandr 
Kalinin, față de jurnalista Lorena Bogza de la Pro 

30  https://cji.md/ong-urile-de-media-condamna-actiunile-abuzive-ale-inspectoratu-
lui-de-politie-buiucani-indreptate-impotriva-postului-de-televiziune-jurnal-TV/ 

https://cji.md/ong-urile-de-media-condamna-actiunile-abuzive-ale-inspectoratului-de-politie-buiucani-indreptate-impotriva-postului-de-televiziune-jurnal-tv/
https://cji.md/ong-urile-de-media-condamna-actiunile-abuzive-ale-inspectoratului-de-politie-buiucani-indreptate-impotriva-postului-de-televiziune-jurnal-tv/
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TV; comportamentul agresiv și sfidător al candida-
tului la funcția de deputat în Parlament Alexandr 
Nesterovschi și al membrilor Gărzii Tinere a PSRM, 
îndreptat împotriva reporterilor de la Nordnews.
md; conduita descalificantă, atacurile verbale și 
amenințările lansate de Nicolai Chirilciuc, candidat 
la funcția de primar al municipiului Bălți, în adre-
sa editorului Veaceslav Perunov de la publicația SP. 
Șirul cazurilor regretabile poate fi completat cu inti-
midarea jurnaliștilor Viorica Tătaru și Andrei Capta-
renco de la TV8 de către Forțele Mixte de Menținere 
a Păcii și a jurnaliștilor de la portalul Newsmaker.
md de către angajați ai Poliției Republicii Moldova 
sau cu amenințările de răfuială cu jurnaliștii redac-
ției SP din Bălți a avocatei Cătălina Galușca. Cazuri 
similare au vizat jurnaliști de la Ziarul de Gardă și 
de la RISE Moldova.  

Incidentele enumerate au erodat siguranța 
mass-mediei. În altă ordine de idei, unii experți au 
apreciat decizia autorităților, impulsionată de efor-
turile Celulei de criză a jurnaliștilor, de a include 
reporterii în etapa a doua a campaniei naționale de 
vaccinare împotriva Covid-1931 drept o acțiune opor-
tună de sporire a securității sănătății acestora. 

31  http://media-azi.md/ro/stiri/doc-ministerul-s%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%-
9Bii-jurnali%C8%99tii-din-republica-moldova-vor-fi-vaccina%C8%9Bi-la-etapa-do-
ua-de?fbclid=IwAR00A4zb9n-nG_QDyBjedbapcIGQ4toZaGzSg13Na1jesySYsfGQ-
VHR_95Y 

Concluzii intermediare

Instituțiile mass-media și jurnaliștii, în principal, din presa independentă, nu și-au exercitat misiunea 
socială în condiții de securitate deplină. Deși nu s-au înregistrat cazuri de violare a sediilor profesionale 
sau de vătămare gravă a integrității corporale a angajaților din presă, intimidările și amenințările în 
adresa jurnaliștilor, venite cu precădere din zona politicului, au continuat și pe parcursul anului 2021.

 

http://media-azi.md/ro/stiri/doc-ministerul-s%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%9Bii-jurnali%C8%99tii-din-republica-moldova-vor-fi-vaccina%C8%9Bi-la-etapa-doua-de?fbclid=IwAR00A4zb9n-nG_QDyBjedbapcIGQ4toZaGzSg13Na1jesySYsfGQVHR_95Y
http://media-azi.md/ro/stiri/doc-ministerul-s%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%9Bii-jurnali%C8%99tii-din-republica-moldova-vor-fi-vaccina%C8%9Bi-la-etapa-doua-de?fbclid=IwAR00A4zb9n-nG_QDyBjedbapcIGQ4toZaGzSg13Na1jesySYsfGQVHR_95Y
http://media-azi.md/ro/stiri/doc-ministerul-s%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%9Bii-jurnali%C8%99tii-din-republica-moldova-vor-fi-vaccina%C8%9Bi-la-etapa-doua-de?fbclid=IwAR00A4zb9n-nG_QDyBjedbapcIGQ4toZaGzSg13Na1jesySYsfGQVHR_95Y
http://media-azi.md/ro/stiri/doc-ministerul-s%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%9Bii-jurnali%C8%99tii-din-republica-moldova-vor-fi-vaccina%C8%9Bi-la-etapa-doua-de?fbclid=IwAR00A4zb9n-nG_QDyBjedbapcIGQ4toZaGzSg13Na1jesySYsfGQVHR_95Y
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INDICATORUL I 
 Cadrul juridic de reglementare a activității mass-media  a acumulat 25,33 de puncte, semnifi-
când o situație gravă pe dimensiunea în cauză, determinată de lipsa sau precaritatea legilor care să 
reglementeze presa scrisă, mass-media online, publicitatea politică și regimul juridic al proprietății 
instituțiilor mass-media. Modificările legislative în domeniul audiovizualului au îndepărtat CSMA de 
standardele internaționale, iar aplicarea inadecvată a legislației privind accesul la informație a conti-
nuat să fie o problemă majoră pentru presă. 

INDICATORUL II 
 Contextul politic , întrunind 19 puncte, atestă o situație gravă. Instituții media angajate politic au 
fost utilizate masiv ca instrumente de influență asupra electoratului, mai ales în perioada alegerilor, 
când s-au antrenat în războaie informaționale împotriva opoziției, societății civile, dar și a mass-me-
diei independente. Perioada de după alegeri a fost marcată de regruparea forțelor politice. Relativa 
stabilitate politică după alegerile parlamentare anticipate a început să se erodeze pe fundalul crizei 
pandemice și a celei energetice, dar și a erorilor noii guvernări. Presa, și în aceste situații, s-a lăsat 
implicată în luptele politice. 

INDICATORUL III 
 Mediul economic  a însumat 17,5 puncte, ceea ce arată o situație gravă, la limita celei extrem de grave. 
Deși, față de primul an pandemic, punctajul reflectă o ameliorare a condiției economice a presei, sta-
rea financiară a mass-mediei nu a ajuns la nivelul celei din anul dinaintea pandemiei. Diversificarea 
surselor de finanțare nu a adus mass-media independentă cu mult mai aproape de sustenabilitatea 
financiară, sprijinul partenerilor de dezvoltare externi rămânând a fi vital pentru mai multe instituții 

Concluzii generale

Valoarea ISPM pentru anul 2021 constituie 23,9 puncte și atestă o situație gravă a mass-mediei din 
Republica Moldova. Comparativ cu anii precedenți, valoarea indicatorilor a înregistrat o creștere nesem-
nificativă (diagrama alăturată), departe de una ce ar releva remedierea problemelor sistemice majore în 
activitatea instituțiilor mass-media.  

26,66

23,69 23,78
24,14

23,66

2016 2017 2018 2019 2020

Dinamica  ISPM

2021

23,90
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de presă. În pofida reducerii bugetelor televiziunilor din holdingurile afiliate politic, patronii acestor 
instituții mass-media au continuat să dicteze politica editorială. 

INDICATORUL IV 
 Mediul profesional  a obținut 26,5 puncte și indică limita de sus a unei situații grave, marcată, în 
principal, de incapacitatea sistemului tradițional de instruire de a asigura formarea viitorilor profesi-
oniști care să răspundă exact cerințelor pieței muncii și așteptărilor domeniului mediatic. Eforturile 
facultăților de jurnalism și inițiativele societății civile rămân necoordonate. Totodată, discrepanța din-
tre normele deontologice și practicile mediatice confirmă starea gravă a mediului profesional. 

INDICATORUL V
 Calitatea jurnalismului  a fost notată cu 27 de puncte și denotă o situație gravă, alimentată de ace-
leași probleme sistemice semnalate anterior. Lipsa unui echilibru relativ al tuturor tipurilor de presă, 
repartizarea geografică neuniformă a acestora, diversitatea redusă a produselor media, preluarea ma-
sivă a conținutului străin și alterarea conținuturilor cu mesaje partinice menține pluralismul mediatic 
extern și intern în stare de stagnare. 

INDICATORUL VI
 Securitatea informațională  din perspectivă mediatică a fost apreciată cu 19,5 puncte și reflectă o 
situație gravă, de altfel, ca în toți anii precedenți. Spațiul audiovizual autohton a rămas supus riscuri-
lor majore de securitate, fiind inundat de produse media străine, în special din Federația Rusă, parte 
dintre ele vădit toxice și manipulatorii. Campania de vaccinare anti-COVID și criza energetică au com-
pletat lista subiectelor tradiționale predilecte pentru falsuri și dezinformare. 

INDICATORUL VII
 Securitatea jurnaliștilor  a totalizat 32,5 puncte, ceea ce corespunde unei situații marcate de pro-
bleme grave. Și în anul 2021, activitatea în securitate a unor instituții mass-media și a unor jurnaliști, 
cu precădere, din presa independentă, a fost perturbată de multiple intimidări și amenințări, venite, 
preponderent, din zona factorului politic. 

Astfel, în anul 2021, potrivit evaluării experților, majoritatea absolută a indicatorilor (șase din șapte) pro-
filează o situație gravă a mass-mediei din Republica Moldova.  
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 X Să fie abandonată practica de a modifica în 
grabă legislația media în scopul obținerii unor 
efecte provizorii îndoielnice. Să se revină la va-
rianta inițială a CSMA. Să fie implementată cu 
bună credință Concepția națională de dezvoltare 
a mass-mediei, singura, la acest moment, ce ar 
putea aduce schimbări sistemice benefice dome-
niului și societății.  

 X Să fie scoase de sub controlul politic numeroa-
sele instituții mass-media pentru a-și putea 
exercita nestingherit misiunea socială firească. 
Să fie zădărnicite și dejucate tentativele facto-
rului politic de ingerință în activitatea presei 
independente.  

 X Să fie elaborate și puse în practică politici de 
sprijin economic pentru instituțiile mass-media, 
capabile să diminueze pericolul falimentării și 
să le ajute să depășească gravele consecințe ale 
pandemiei și crizei energetice.

 X Să fie impulsionată ajustarea procesului de pre-
gătire a cadrelor jurnalistice la necesitățile reale 

ale instituțiilor mass-media. Entitățile formative 
existente să-și coordoneze și, unde e rezonabil, 
să-și conjuge eforturile – astăzi răzlețe, pentru o 
acoperire mai bună a necesităților presei.  

 X Să fie elaborate, de către CA, mecanisme de în-
curajare a dezvoltării pluralismului audiovizual 
extern și intern. Instituțiile mass-media să-și di-
versifice oferta, cu accent pe dezvoltarea și dis-
tribuirea propriilor produse mediatice.   

 X Să fie pus în aplicare, de către CA, mecanismul 
de securizare a spațiului audiovizual, mecanism 
prevăzut în CSMA. Mass-media să-și dezvolte ca-
pacitățile de verificare la veridicitate a informa-
ției înainte de a o difuza/distribui. Să fie continu-
ate și lărgite activitățile de educație mediatică.  

 X Să fie raportate public toate cazurile de ame-
nințare sau de agresiune în raport cu instituțiile 
mass-media ori cu angajații acestora. În fiecare 
caz raportat, mass-media sau jurnaliștii să facă 
uz de toate mijloacele legitime de apărare.

Recomandări:
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Anexe:
Anexa 1.Tabel ISPM

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

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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afirmații semnificații

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 audio-
vizuale 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 Republicii 
Moldova, au o prezență masivă; mass-media străine difuzează/distribuie mesaje 
care afectează securitatea informațională mediatică și periclitează/neutralizează 
mesajele 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 pro-
pagandă, 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-2021

Nr. Experți-evaluatori Profil

1. Vasile State Radio Chișinău, manager 

2. Dumitru Țîra  Realitatea TV, manager 

3. Liuba Șevciuc  CU SENS, manageră 

4. Sergiu Bozianu Jurist 

5. Cristina Durnea Juristă 

6. Anghelina Gaidarji  Tuk.md, jurnalistă (UTAG) 

7. Irina Șlaeva LikTV, jurnalistă (Rîbnița) 

8. Viorica Zaharia Consiliul de Presă, președintă 

9. Liliana Vițu Consiliul Audiovizualului, președintă 

10. Anatolie Eșanu Asociația Media-Guard, președinte 

11. Lilia Curchi Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic, directoare 
executivă 

12. Veronica Gherbovețchi  TV8, jurnalistă 

13 Vadim Șterbate  Observatorul de Nord, jurnalist 

14. Nicolae Paholnițchi NewsMaker, jurnalist 
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Anexa 4. Tabel ISPM: evaluare 2021

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. 1 2 2 2 2 0 3 3 3 2 3 2 2 2 29

1.2. 1 2 3 3 2 0 1 3 2 2 3 1 2 3 28

1.3. 2 1 1 2 2 0 0 1 2 1 2 2 2 1 19

Total 4 5 6 7 6 0 4 7 7 5 8 5 6 6 76

Ind. II

2.1. 2 1 2 2 1 0 0 2 2 1 2 1 2 1 19

Total 2 1 2 2 1 0 0 2 2 1 2 1 2 1 19

Ind. III 

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

3.2. 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 19

Total 2 4 4 2 2 2 1 3 1 2 4 3 3 2 35

Ind.IV

4.1. 2 1 2 3 3 0 1 3 3 2 3 2 3 3 31

4.2. 2 1 1 2 2 1 0 2 2 1 2 2 2 2 22

Total 4 2 3 5 5 1 1 5 5 3 5 4 5 5 53

Ind.V

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

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

5.3. 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 21

Total 6 6 7 7 6 4 6 6 4 3 7 6 7 6 81

Ind. VI

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

6.2. 1 1 2 2 1 0 1 2 0 2 2 1 1 2 18

Total 2 2 4 4 3 1 2 4 1 4 4 2 2 4 39

Ind. VII

7.1. 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 3 32

7.2. 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 33

Total 5 3 5 4 4 4 4 6 4 5 6 5 4 6 65

Total 
punctaj

25 23 31 31 27 12 18 33 24 23 36 26 29 30 368
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Anexa 5. Tabel ISPM: date comparate

Indicatori Afirmații
Punctaj

2016 2017 2018 2019 2020 2021

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, insu-
ficientă.

30 28 29 32 30 29

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

31 30 31 31 30 28

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

25 24 23 21 20 19

Total Indicator I: 28.66 27.33 27.66 28 26.66 25,33

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 11 19

Total Indicator II: 14 19 20 17 11 19

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 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 16 19

Total Indicator III: 18,5 18 16 18 15,5 17,5

IV. Mediul 
profesional

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

40 30 31 33 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, ineficient.

23 24 23 24 24 22

Total Indicator IV: 31,5 27 27 28,5 27 26,5

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 36 34

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

28 27 28 26 25 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 18 21

Total Indicator V: 28 27 27,33 26 26,33 27

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 21 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 24 20 18

Total Indicator VI: 22 17,5 19 22 20,5 19,5

VII. Securitatea 
jurnaliștilor

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

33 27 28 28 29 32

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

39 33 31 31 30 33

Total Indicator VII: 36 30 29,5 29,5 29,5 32,5

Total punctaj: 26.66 23.69 23.78 24.14 23.66 23,90
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