Raport asupra situaţiei
presei în Republica
Moldova în anul 2010

Acest raport inserează o relatare succintă a tuturor evenimentelor semnificative care caracterizează situaţia presei din R.
Moldova în anul 2010. De asemenea, raportul cuprinde un capitol dedicat situaţiei presei din regiunea transnistreană.
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„Mass-media are sarcina de a informa publicul asupra
problemelor de interes public şi de a efectua, în conformitate
cu responsabilităţile sale, investigaţii jurnalistice în
probleme de interes public.” (art. 4 alin.2 al Legii cu privire
la libertatea de exprimare nr. 64/2010)

I. Evoluţii şi tendinţe în presa moldovenească în anul 2010
Libertatea presei în R. Moldova conform rapoartelor internaţionale
Conform raportului Indexul libertăţii presei în lume - 2010, publicat de Reporters sans frontières (RsF)
în luna octombrie 2010, R. Moldova a urcat 39 poziţii faţă de anul trecut în clasamentul libertăţii
presei. În 2010, R. Moldova ocupă poziţia 75 acumulând un punctaj de 19,13 în comparaţie cu poziţia
114 şi un scor de 33,75 în 2009. Anul acesta Republica Moldova este precedată doar cu două poziţii de
Grecia şi cu patru de Bulgaria. România devansează R. Moldova cu 22 poziţii. Pe primele cinci poziţii
în clasamentul libertăţii presei în lume, conform raportului RsF, se plasează Finlanda, Islanda,
Olanda, Norvegia şi Suedia. Turkmenistan (176), Coreea de Nord (177) şi Eritreea (178) sunt ţările
care au înregistrat cel mai slab punctaj pentru situaţia presei.
În anul 2009, atât raportul RsF cât şi raportul publicat de Freedom House înregistrau un declin al
libertăţii presei şi democraţiei în Republica Moldova. În 2010, indicatorii libertăţii presei s-au
îmbunătăţit vizibil, evoluţia fiind observată în toate rapoartele cu privire la libertatea presei în R.
Moldova. Această tendinţă se datorează în primul rând diversificării surselor media, încurajării
concurenţei media, adoptării unor legi favorabile libertăţii de exprimare, dar şi diminuării cazurilor
de agresiune împotriva profesioniştilor media.
Contextul politic
Situaţia politică din ţară în anul 2010 a fost cu totul diferită de ceea ce obişnuiam să vedem pe
parcursul ultimului deceniu. Schimbările produse pe scena politică începând cu finele anului 2009 au
continuat să surprindă, iar pe alocuri să anime societatea în anul 2010. Însă toate acestea au purtat
amprenta nesiguranţei datorită iminenţei unor noi alegeri parlamentare anticipate. Timp de un an, R.
Moldova s-a aflat la începutul mai multor de reforme. E drept că nu toate aceste starturi au fost
primite cu entuziasm de societatea civilă.
După ce în 2009 au eşuat patru tentative de alegere a Preşedintelui R. Moldova de către
Parlament, ţara a fost condusă timp de aproape un an şi jumătate de un preşedinte interimar. În 2010,
au existat mai multe încercări de soluţionare a interimatului preşedintelui şi evitarea a unor noi
alegeri parlamentare, prin modificarea procedurii de alegere a preşedintelui ţării. Au existat două
iniţiative: una a Alianţei pentru Integrare Europeană (AIE) şi a doua a opoziţiei (Partidul
Comuniştilor). Niciuna din aceste iniţiative de modificare a Constituţiei nu a acumulat un număr
suficient de susţinători. În rezultat, la 5 septembrie 2010, a fost organizat primul referendum
constituţional din istoria R. Moldova, care a urmărit implicarea directă a alegătorilor în modificarea
art. 78 din Constituţia R. Moldova, astfel încât preşedintele ţării să fie ales de către cetăţeni prin vot
direct, punându-se astfel capăt crizei politice în care se afla ţara. Referendumul, însă, a eşuat din
cauza pasivităţii societăţii, iar dizolvarea Parlamentului a devenit iminentă.
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La 28 noiembrie 2010, au avut loc noi alegerile anticipate parlamentare. Partidele care au făcut
parte din AIE au decis să meargă separat în campania electorală. Dacă la începutul campaniei
electorale cetăţeanul avea impresia că există o anumită solidaritate şi strategie comună a foştilor aliaţi,
odată cu înteţirea competiţiei electorale, au apărut mesaje agresive la adresa foştilor parteneri. Acest
lucru i-a dezorientat pe alegătorii hotărâţi să voteze Alianţa şi nicidecum un partid separat. În cursa
electorală pentru alegerile parlamentare anticipate s-au lansat 20 de formaţiuni politice şi tot atâţia
candidaţi independenţi.
În anul 2010 a fost amendat Codul electoral, iar pragul de trecere în Parlament pentru partide
politice a fost coborât de la 6% la 4%. De asemenea, au fost permise blocurile electorale, a fost exclusă
interdicţia de a deţine dublă cetăţenie candidaţilor la funcţia de deputat, au fost amendate prevederile
privind reflectarea campaniei electorale de către mass-media în sensul sporirii libertăţii procesului de
reflectare ş.a. Datorită acestor modificări şi interesului autorităţilor pentru încurajarea competiţiei
electorale şi participării active la vot, campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din
28 noiembrie 2010 a fost deosebită de cele precedente. Societatea civilă şi autorităţile electorale au
lansat şi promovat campanii educaţionale în presă; media audiovizuală a organizat dezbateri
electorale interactive; concurenţii electorali au utilizat mijloace de agitaţie electorală inedite etc.
Diferenţa dintre rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 şi cele din 29
iulie 2009 este nesemnificativă. În niciunul din cele două scrutine nu a fost posibilă formarea unei
majorităţi parlamentare capabile să aleagă preşedintele ţării.
În urma alegerilor din 28 noiembrie, patru concurenţi electorali — Partidul Comuniştilor (PCRM)
(39.34% voturi, 42 mandate), Partidul Liberal Democrat (PLDM) (29.42%, 32 mandate), Partidul
Democrat (PDM) (12.70%, 15 mandate) şi Partidul Liberal (PL) (9.96%, 12 mandate) — au acces în
Parlamentul R. Moldova. Ceilalţi 35 concurenţi electorali au acumulat împreună 8.58% care au fost
distribuite egal celor patru învingători. Rata de participare la vot a fost de 63.37%.2
Cel mai spectaculos salt în alegeri a fost făcut de PLDM care a acumulat cu aproximativ 13% mai
multe voturi decât în iulie 2009, câştigând 14 mandate în plus în Parlamentul de legislatura a XIX-a.
Ratingul acestui partid a crescut în decursul aflării liderului său în scaunul de premier. În timpul
mandatului său la Guvern, Vlad Filat a reuşit să urce pe prima poziţie în topul politicienilor în care
cetăţenii au cea mai mare încredere 3 , acumulând 18,2% din preferinţele respondenţilor.
În schimb, Alianţa Moldova Noastră (AMN) nu a reuşit să treacă pragul electoral, acumulând
doar 2,05% din voturi. Astfel, unul din cele patru partide din AIE a rămas în afara Parlamentului R.
Moldova, dar şi în afara AIE-2, după noiembrie 2010. În total, AIE-2 cumulează 59 de mandate, iar
PCRM - 57 de mandate, pentru alegerea preşedintelui fiind necesare 61 de mandate.
În primele luni ale anului 2011, Parlamentul urmează să aleagă Preşedintele R. Moldova, în caz
contrar criza politică va anihila orice eforturi democratice ale Executivului. La fel, în 2011, vor avea
loc alegeri locale, inclusiv în municipiul Chişinău, la cârma căruia s-a aflat în ultimii patru ani
primarul Dorin Chirtoacă, vicepreşedinte al PL.
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Mass media în campaniile electorale
În iunie 2010, Parlamentul R. Moldova a adoptat modificări la Codul electoral. Mai multe articole
referitoare la implicarea mass media în campania electorală au fost modificate şi au fost incluse alte
câteva amendamente care au fost consultate cu societatea civilă, partidele politice, mass media şi
experţii în domeniu. Societatea civilă a propus mai multe îmbunătăţiri care în proporţie de 80% au
fost luate în calcul. Astfel,
(i) au fost separate prevederile referitoare la agitaţia electorală şi la activitatea de reflectare a
campaniei electorale de către mass media;
(ii) au fost consacrate principiile activităţii mass media în campania electorală;
(iii) au fost incluse garanţii atât pentru concurenţii electorali şi accesul acestora în presă, cât şi
pentru independenţa editorială şi transparenţa în activitatea radiodifuzorilor;
(iv) au fost separate atribuţiile Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) de cele ale
Comisiei Electorale Centrale (CEC) ş.a.
Totuşi, unele modificări adoptate la Codul electoral sunt contradictorii unor prevederi ale
Codului audiovizual. Autorii modificărilor au exclus din Codul electoral atribuţia inutilă a CCA de a
adopta concepţia pentru reflectarea campaniei electorale, deoarece era suficientă adoptarea de către
CEC a regulamentului privind reflectarea campaniei electorale în media. În timp ce această atribuţie a
CCA a fost exclusă din Codul electoral, ea a rămas în Codul audiovizual, creând o inconsistenţă
legislativă. O prevedere nouă a Codului electoral se referă la obligaţia radiodifuzorilor de a depune la
CCA declaraţii pe proprie răspundere privind proprietarii şi politica editorială în campania
electorală, obligaţie care impune radiodifuzorii să-şi sporească transparenţa. Însă acest articol se
confruntă cu o prevedere din Codul audiovizual care obligă radiodifuzorii să depună la CCA, la
începutul campaniei electorale, doar concepţii de reflectare a campaniei electorale. Mai există o serie
de alte prevederi în Codul audiovizual neconforme cu prevederile Codului electoral.
În noile condiţii politice din anul 2010, mai prielnice pentru presă, mass media a avut de trecut
două examene la categoria „comportament în campania electorală”: în campania pentru
referendumul din 5 septembrie 2010 şi în campania electorală pentru alegerile parlamentare
anticipate din 28 noiembrie 2010.
Atenţia acordată comportamentului presei de către monitorii naţionali şi internaţionali în timpul
campaniei pentru referendumul constituţional din septembrie 2010 a fost evident mai mică în
comparaţie cu minuţiozitatea monitorizărilor din campaniile electorale precedente. 48 radiodifuzori
s-au antrenat în reflectarea campaniei pentru referendumul constituţional. CCA a publicat două
decizii cu privire la reflectarea campaniei de către media (25 august şi 3 septembrie), acestea nefiind
monitorizări veritabile, deoarece nu conţineau o analiză calitativă a produsului media din campanie,
ci treceau în revistă timpii de antenă dedicaţi partidelor participante în campanie. Totodată, CCA a
publicat trei decizii de sancţionare a posturilor tv Moldova 1, Publika tv şi NIT pentru încălcarea
legislaţiei electorale. Societatea civilă a criticat4 decizia CCA de a sancţiona primele două posturi pe
motiv că acestea ar fi îndemnat alegătorii să meargă la vot în ziua referendumului şi pentru difuzarea
unui spot educaţional. NIT a fost amendat pentru „nerespectarea principiului de informare din mai
multe surse şi deformarea sensului realităţii în subiectele difuzate în cadrul programului informativ
Curier” 5 .
În altă ordine de idei, Asociaţia Presei Electronice (APEL) a constatat că IPNA TeleradioMoldova în ediţiile sale informative a respectat normele legale şi standardele profesionale în
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http://www.ijc.md/index.php?option=com_content&task=view&id=544
http://www.ijc.md/Publicatii/mlu/Buletin_44_ro.pdf
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reflectarea campaniei pentru referendum. Iar IPRA Teleradio-Găgăuzia, în mare parte, a utilizat
aceleaşi practici defectuoase ca şi în perioadele electorale anterioare. 6
Comportamentul presei a fost monitorizat cu multă atenţie în timpul campaniei electorale
pentru alegerile parlamentare anticipate de către Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI),
Asociaţia Presei Independente (API), APEL – membri ai Coaliţiei pentru alegeri libere şi corecte – Coaliţia
2009, precum şi de către Misiunea de Observare a Alegerilor OSCE/BIDDO, CCA şi Compania
Teleradio-Moldova care şi-a monitorizat propriile emisiuni. De asemenea, rapoarte de monitorizare
specifice au fost publicate de Alianţa Anticorupţie 7 şi Centrul de Informare şi Documentare privind
Drepturile Copilului (CIDDC) 8 .
45 de instituţii audiovizuale s-au angajat să reflecte campania electorală, dintre care 26 fiind
posturi tv. Conform art. 641 din Codul electoral, instituţiile audiovizuale cu acoperire naţională au
fost obligate să ofere săptămânal gratuit câte 5 minute la tv şi 10 minute la radio concurenţilor
electorali pentru a-şi prezenta programul electoral, iar media publice - plus încă câte 1 minut pe zi
gratuit pentru publicitate electorală. De asemenea, media cu acoperire naţională angajate în
reflectarea campaniei electorale au fost obligate să organizeze dezbateri electorale.
CJI şi API au monitorizat în timpul campaniei electorale 7 posturi tv (Moldova 1, Prime TV, 2
Plus, NIT, N4, Jurnal TV, Publika TV), 3 posturi radio (Radio Moldova, Prime FM, Vocea Basarabiei),
12 publicaţii periodice locale şi naţionale (Moldova Suverană, Nezavisimaia Moldova, Flux, Jurnal de
Chişinău, Timpul de dimineaţă, Komsomolskaia pravda v Moldove, Evenimentul Zilei, Panorama, Golos Bălţi
(Bălţi), Vesti Gagauzii (Comrat), Cuvântul (Rezina), Gazeta de Sud (Cimişlia), 2 agenţii de presă
(Moldpres, Infotag) şi două portaluri on-line (www.omg.md, www.unimedia.md).
Atât în rapoartele de monitorizare ale organizaţiilor neguvernamentale de media, cât şi în
rapoartele OSCE/BIDDO şi rapoartele CCA, s-a remarcat progresul substanţial înregistrat de
Teleradio-Moldova şi de către ceilalţi radiodifuzori cu acoperire naţională la capitolul respectarea
principiilor informării obiective, pluraliste şi corecte. Pe de altă parte, postul tv NIT a făcut partizanat
politic virulent în favoarea PCRM, sfidând prevederile legale şi profesionale.
Conform Raportului final de monitorizare a comportamentului media în campania electorală 9 ,
publicat de CJI, postul tv NIT a avut o conduită de televiziune de buzunar: jurnaliştii au însoţit
candidaţii PCRM la majoritatea întâlnirilor cu alegătorii şi au făcut agitaţie electorală deschisă pentru
acest concurent. NIT a oferit cel mai limitat spectru de opinii politice si a eşuat în prezentarea
subiecţilor politici într-o manieră corectă, echilibrată si imparţială 10 . Din cauza acestei politici
editoriale incorecte, CCA a aplicat în ultima campanie electorală 3 sancţiuni postului tv NIT.
Piaţa media
În 2009, odată cu schimbarea puterii la Chişinău, societatea moldovenească s-a înviorat. A sporit
vizibil concurenţa pe piaţa media din R. Moldova. După aprilie 2009 în media s-a declanşat un proces
spectaculos de redresare. Acest fenomen poate fi observat cu ochiul neînarmat. Şi dacă tv-ul şi media
on-line se bucură de perspective frumoase, presa scrisă, în schimb, pare să piardă teren important pe
piaţa media.
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http://www.apel.md/public/upload/md_Raport_APEL_monitorizare_Referendum_2010.pdf
http://www.e-democracy.md/files/elections/parliamentary2010/report-aac-elections-2010-ro.pdf
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http://www.e-democracy.md/files/elections/parliamentary2010/report-ciddc-elections-2010-ro.pdf
9
http://www.ijc.md/Publicatii/monitorizare/Report_elect_final_en.pdf
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http://cca.md/sites/default/files/Raportul_nr._III__final__monitorizarea_reflectarii_campaniei_electorale_alegeri_parlame
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În pofida acestui fapt, nici anul 2010 nu face excepţie la capitolul lansării de publicaţii periodice
noi. Astfel, patru ziare, trei în română şi unul în rusă, şi-au lansat ediţiile în acest an: Evenimentul Zilei,
Gazeta de Sud (care este de fapt noua denumire a publicaţiei Business Info de la Cimişlia), Adevărul şi
Novosti dnya.
Evenimentul Zilei, al cărui proprietar este SRL Evenimentul zilei a negat orice legătură cu
structurile politice. Politica editorială sau o eventuală apartenenţă la unul din trusturile existenţe în
ţară rămâne necunoscută 11 . La fel de prost stă la capitolul transparenţă şi ziarul Novosti dnya, de pe al
cărui site aflăm cel puţin numele jurnaliştilor din colectivul redacţional 12 .
Ceea ce priveşte Adevărul, lansat în decembrie 2010, acesta este parte a trustului Adevărul
Holding din România, deţinut de Dinu Patriciu. Ziarul şi-a declarat detaşarea de politica editorială a
publicaţiei bucureştene. Din echipa Adevărul Moldova fac parte 14 jurnalişti din R. Moldova şi
România. Anterior, Dinu Patriciu anunţase că în 2010 an va lansa în R. Moldova şi ziarul Click,
precum şi revista de limbă rusă Blik 13 .
În 2010, şi-au început activitatea două posturi tv de ştiri – Jurnal TV şi Publika TV. Primul s-a
lansat la 5 martie 2010, este o investiţie germană în valoare de aproximativ 1 milion de euro 14 . Jurnal
TV este componentă a Jurnal Trust Media, din care mai fac parte postul de radio Jurnal FM,
publicaţiile periodice Jurnal de Chişinău cu versiunea on-line www.ziar.jurnal.md, tabloidul Apropo cu
versiunea electronică www.apropomagazin.md, publicaţia economică ECOnomist (pagina on-line
www.eco.md), portalul de ştiri on-line www.jurnal.md şi agenţia de publicitate „Reforma
Advertising”.
Publika TV s-a lansat la 7 aprilie 2010 şi, de asemenea, face parte dintr-un holding media Realitatea Caţavencu din România, valorând iniţial 4,5 milioane de euro. Acelaşi trust media a lansat
şi postul de radio Publika FM, care deocamdată retransmite programele postului de televiziune.
Cele două televiziuni de ştiri au bulversat piaţa mediatică moldovenească. Ediţii informative la
fiecare oră, talk show-uri în română şi rusă, dezbateri politice, programe de divertisment ş. a. – toate
acestea au reanimat produsul mediatic autohton şi au resuscitat piaţa media în general. Apariţia
acestora a dat startul unor procese de migrare a jurnaliştilor de la unele instituţii la altele, majorând
„preţul de piaţă” al meseriei de jurnalist, concomitent, generând o criză de jurnalişti la unele instituţii
media deja existente în R. Moldova – ziare, agenţii de presă, posturi TV şi radio. În urma acestor
evoluţii au avut de câştigat doar consumatorii de informaţie.
Dacă odinioară publicul din Republica Moldova simţea acut lipsa emisiunilor autentice de
dezbateri, în acest an s-a atestat o suprasaturaţie de astfel de produse tv, toţi începând să producă
talk-show-uri şi emisiuni de dezbateri. Tot în acest an, postul tv Prime, care asigură retransmiterea în
R. Moldova a postului public din Moscova, a făcut investiţii mari în producţia proprie. Prime a lansat
o serie de buletine de ştiri, emisiuni de dezbateri şi talk-show-uri distractive. În altă ordine de idei,
consumatorii media de limbă rusă şi autorităţile ruse şi-au manifestat nemulţumirea după ce a fost
micşorat timpul de retransmisie a postului rusesc şi a fost îmbogăţită grila de emisie cu programe şi
emisiuni proprii în limba română. Cinci sute de veterani de război din R. Moldova au adresat o
scrisoare deschisă conducerii Rusiei şi postului de televiziune Pervîi kanal, în care au acuzat Prime tv
că pune pe post doar 40% din produsul autentic rus 15 .

11

http://evenimentul.md/?l=ro&a=7
http://daynews.md/?l=ru&a=9
13
6 decembrie 2010, Agenţia Monitor Media
14
Jurnal de Chişinău, 6 octombrie 2009
15
6 octombrie 2010, Agenţia Monitor Media
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În noiembrie 2010, postul public tv din România TVR 1, căruia CCA din R. Moldova i-a retras în
mod abuziv licenţa de emisie, în 2007, şi-a reluat retransmisia prin intermediul canalului tv 2 Plus. De
fapt, TLF M International, deţinătoarea postului cu acoperire naţională 2 Plus, care acum retransmite
TVR 1 în R. Moldova, a fost cea în favoarea căreia s-a retras frecvenţa postului românesc, în 2007. TVR
1 deţinea o licenţă de emisie pentru această frecvenţă valabilă până în 2011. Imediat după scoaterea la
concurs a frecvenţei TVR 1, administraţia a atacat decizia CCA în judecată, însă a pierdut procesul în
toate instanţele din R. Moldova. În august 2008, TVR 1 a reclamat la CEDO încălcarea dreptului la
libera exprimare şi a dreptului la proprietate. După schimbarea puterii la Chişinău, TVR 1 şi
autorităţile moldovene au negociat reglementarea cazului pe cale amiabilă.
Câteva posturi radio s-au lansat în anul 2010, în R. Moldova. Este vorba de Radio Sport, Publika
FM, Prime FM, Aquarelle FM. Radio Sport este primul post de radio specializat pe sport din R.
Moldova şi emite în or. Chişinău; Publika FM, componentă a trustului Realitatea Caţevencu, s-a
declarat a fi un post de ştiri, analize şi comentarii; Prime FM, parte a holdingului Prime holding, este
de fapt noua „faţă” a postului de radio fost municipal Antena C, care a fost cesionat. Aquarelle FM
este un post de radio dedicat femeilor şi face parte din grupul media Aquarelle.
De asemenea, în 2010 s-a lansat la Chişinău Media Image Group, companie de monitorizare a
presei şi de cercetare a conţinutului media. Media Image Group este o companie cu sediul principal în
România, care furnizează servicii profesioniste de monitorizare a presei şi analiză de conţinut media
către organizaţii guvernamentale, companii publice, corporaţii multinaţionale şi organizaţii
neguvernamentale. Compania a angajat 15 profesionişti în Chişinău, care împreună cu colegii lor de
la Bucureşti furnizează rapoarte de monitorizare zilnice a presei print şi buletinelor de ştiri tv.
Conform datelor publicate de CCA, în R. Moldova în prezent funcţionează 50 de studiouri tv, 48
radio şi 180 distribuitori de servicii tv. 25 studiouri tv şi 18 radio îşi au sediile şi emit în alte regiuni
ale R. Moldova decât or. Chişinău. În ceea ce priveşte media scrisă, conform datelor Biroului Naţional
de Statistică, în 2008, pe teritoriul ţării funcţionau 518 redacţii (reviste, publicaţii periodice şi ziare), în
timp ce www.moldpres.md indică un număr de 170 publicaţii periodice editate în R. Moldova. Deşi
nu există date statistice cu privire la numărul media on-line, în R. Moldova pot fi accesate peste 20 de
portaluri de ştiri. De asemenea, există 8 agenţii de ştiri funcţionale în prezent. Majoritatea redacţiilor
tv, radio şi print administrează şi pagini web proprii.
Media on-line a continuat să evolueze şi în 2010. Această tendinţă este evidentă în fluxul de
publicitate orientată către media on-line. În R. Moldova, similar cu tendinţa mondială, publicitatea
media on-line este cea mai populară printre agenţiile de publicitate. Conform portalului Totul.md,
publicitatea prin bannere are preţuri de dumping şi constituie 0,55 - 3 euro pe 1000 de afişări, în timp
ce preţurile medii în Europa, Rusia, România sunt peste 10 dolari pe 1000 de afişări. Conform
pronosticului experţilor în domeniu, în perioada 2010-2013, cheltuielile de publicitate în reviste şi
ziare vor scădea cu 2%, iar cheltuielile pentru publicitatea on-line vor creşte de aproximativ trei ori.
Odată cu dinamizarea pieţei tv şi a Internetului, s-a atestat o anumită criză pe segmentul
agenţiilor de presă. Acestea au pierdut mai mulţi abonaţi şi din cauza evoluţiei accesului la informaţia
calitativă prin intermediul posturilor tv şi resurselor informaţionale web.
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II. Audiovizualul public

Situaţia la acest capitol n-a evoluat mult în anul 2010. Cu excepţia progreselor înregistrate de
către Compania Teleradio-Moldova, audiovizualul public rămâne tributar unui sistem coruptibil şi
perimat.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Deşi, aparent, în 2010 CCA şi-a reabilitat puţin autoritatea pierdută în domeniu, această instituţie
rămâne incapabilă în faţa intereselor politice, economice sau de orice alt fel de pe piaţa audiovizuală.
S-a mimat redresarea şi însănătoşirea instituţiei. Este îndoielnică actuala prestaţie democratică a unor
membri CCA care, prin deciziile luate până mai ieri provocau rafale de critică din partea societăţii, iar
de când s-a schimbat puterea şi-au asumat „în serios” misiunea de reprezentanţi ai interesului public.
Dacă, per ansamblu, activitatea CCA în 2010 este net mai profesionistă decât în anii anteriori,
particularităţile legate de procesul de reglementare confirmă anacronismul acestui organ. Or, cum săşi impună CCA autoritatea în faţa radiodifuzorilor, să câştige încrederea societăţii, atâta timp cât NIT
rămâne invincibil şi continuă să sfideze orice principii democratice?
În 2010, CCA a avut de dat câteva examene pentru a-şi dovedi perseverenţa în procesul de
reabilitare: atitudinea în campaniile electorale, relaţia cu noua putere, relaţia cu radiodifuzorii şi
autoritatea în faţa lor, procesul de luare a deciziilor, deschiderea faţă de societatea civilă şi rezistenţa
la presiunile grupurilor de interese.
Cu privire la prestaţia CCA în campaniile electorale din 2010, s-a observat diferenţa dintre
campania pentru referendumul constituţional din 5 septembrie şi cea electorală pentru alegerile
parlamentare anticipate din 28 noiembrie. Cert este că CCA a picat examenul în campania pentru
referendumul constituţional, recidivând la capitolul pasivitate şi ineficienţă în domeniu.
În legătură cu implicarea CCA în timpul campaniei pentru referendumul constituţional, Coaliţia
pentru Alegeri Libere şi Corecte - Coaliţia 2009 a emis un comunicat de presă, criticând pasivitatea CCA.
Astfel, Coaliţia a considerat că CCA nu şi-a exercitat atribuţiile în deplină conformitate cu prevederile
legale, deoarece:
a) nu a făcut publică lista radiodifuzorilor naţionali în termenul prevăzut de legislaţia electorală;
b) nu a asigurat respectarea de către radiodifuzori a art. 64 (prim) alin. (2) din Codul Electoral
prin care aceştia sunt obligaţi să depună la CCA, în prima săptămână a perioadei electorale, o
declaraţie privind politica editorială pentru campania electorală, în care indică numele
proprietarului/proprietarilor instituţiei;
c) a demonstrat o atitudine formală şi neglijentă faţă de conţinutul declaraţiilor privind politica
editorială a radiodifuzorilor;
d) nu a prezentat rapoarte de monitorizare la CEC o dată la două săptămâni, aşa cum prevede
Codul Electoral. 16
Pe de altă parte, în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28
noiembrie, CCA a reuşit să suscite interesul societăţii civile şi chiar s-o implice în unele activităţi. În
cadrul programului de asistenţă lansat de Consiliul Europei, experţi străini au dezvoltat pentru CCA
şi Teleradio-Moldova o metodologie de monitorizare a serviciilor de programe audiovizuale, care a
fost adoptată de către CCA prin decizia nr.129/29.10.2010. De asemenea, unul din experţii oferiţi de
Consiliul Europei, Marek Mracka, din cadrul organizaţiei slovace „MEMO 98”, a asistat CCA în
16

http://www.e-democracy.md/files/elections/referendum2010/pr-coalition-19-08-2010-ro.pdf
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procesul de monitorizare a modului de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile
parlamentare anticipate de către radiodifuzorii cu acoperire naţională. Tot prin concursul experţilor
străini, dar şi cu implicarea ONG-urilor de media, CCA a elaborat o fişă comună de monitorizare a
serviciilor de programe audiovizuale, adoptată în una din şedinţele CCA. Pe parcursul desfăşurării
campaniei electorale, CCA a publicat 4 rapoarte de monitorizare a radiodifuzorilor naţionali. Aceste
rapoarte, precum şi tehnica de realizare a monitorizării, au fost elaborate conform standardelor de
profesionalism în domeniu. Este foarte important că CCA a reuşit în mod profesionist să
monitorizeze produsul radiodifuzorilor cu cea mai mare acoperire teritorială, însă este imperativ ca
aceste monitorizări să aibă consecinţele necesare, deoarece CCA nu doar monitorizează, dar şi
controlează. Toate rapoartele de monitorizare au confirmat comportamentul ilegal al postului tv cu
acoperire naţională NIT, cel puţin în timpul campaniei electorale, însă CCA s-a dovedit a fi absolut
incapabil în raport cu aceste încălcări. Cu excepţia aplicării unor sancţiuni minore, CCA nu a reuşit să
oblige radiodifuzorul să-şi schimbe politica editorială în conformitate cu legea şi principiile
deontologice. Ba din contra, campania media împotriva CCA şi autorităţilor de stat, propagată de
NIT şi PCRM, a reuşit într-o măsură să timoreze membrii CCA. Deci, la capitolul „exercitarea
autorităţii faţă de radiodifuzori”, CCA a rămas restanţier în 2010.
Pentru prima dată în istoria CCA, în iunie 2010, Parlamentul R. Moldova a respins raportul anual
de activitate a instituţiei în anul 2009 pe motiv că aceasta a eşuat să-şi îndeplinească misiunea de
garant al interesului public. Conform Codului audiovizual, în cazul respingerii raportului anual de
activitate a CCA de către Parlament, CCA trebuie să prezinte un plan de măsuri de reabilitare.
Ulterior, controlul exercitat de Parlament asupra activităţii CCA a eşuat din cauza lipsei
mecanismelor de exercitare a acestui control. Codul audiovizual nu prevede mecanisme pentru
exercitarea controlului, ci doar posibilitatea respingerii raportului de activitate a CCA, hotărâre ce nu
poate avea nicio consecinţă.
Cât despre rezistenţa opusă de CCA oricăror influenţe politice sau economice, instituţia de
reglementare nu a reuşit să-şi dovedească independenţa, în special în cadrul concursului pentru
frecvenţe radio din octombrie 2010. La 19 octombrie 2010, 10 frecvenţe din 11 scoase la concurs au
fost câştigate de un singur radiodifuzor – VDT -, aproape necunoscut pe piaţa audiovizuală din R.
Moldova, în defavoarea a două posturi importante - Jurnal TV şi Publika TV. Ulterior VDT a
renunţat la 8 frecvenţe câştigate. Tot în cadrul aceleiaşi şedinţe, CCA a acordat 4 frecvenţe din 7
scoase la concurs unui singur post de radio - Maestro FM. Faptul că toate frecvenţele tv au fost
obţinute de un singur radiodifuzor trezeşte dubii în ceea ce priveşte imparţialitatea deciziei CCA şi
independenţa instituţiei faţă de influenţele politice şi economice.
Deoarece 3 funcţii de membri ai CCA au rămas vacante în noiembrie 2010, în primele luni ale
anului 2011, Parlamentul R. Moldova va numi 3 noi membri CCA. Acestea au fost deţinute anterior
de Carmelia Albu, Valeriu Soltan şi Ruslan Pleşca.
IPNA Compania Teleradio-Moldova
Progresul înregistrat de radiodifuzorul public în 2010, în problema politicii editoriale
independente, reflectării corecte şi pluraliste a evenimentelor a fost remarcat atât de societatea
moldovenească, cât şi de observatorii internaţionali. Rapoartele de monitorizare a comportamentului
radiodifuzorului public naţional, efectuate de CCA şi societatea civilă în campaniile electorale din
2010, demonstrează aderarea acestei companii la standardele media profesioniste.
În anul 2010, s-a constatat o detaşare vizibilă a instituţiei publice de politica editorială favorabilă
guvernanţilor. Acest progres a fost confirmat în studiile de monitorizare şi a fost încurajat prin
investiţiile structurilor europene în această instituţie. Detaşarea vizibilă de practica slugarnică
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Guvernului a fost posibilă datorită numirii a 6 noi membri în Consiliul de Observatori (CO), precum
şi datorită numirii unei noi administraţii.
După ce la sfârşitul anului 2009 CO al Companiei Teleradio-Moldova a demis preşedintele şi cei
doi directori pentru că nu au asigurat pluralismul de opinii şi au transformat instituţia într-un
instrument politic, la începutul anului 2010 a fost aleasă o nouă conducere. În urma concursului
public de suplinire a celor 3 funcţii vacante pentru care au concurat 27 de persoane, au fost aleşi
Constantin Marin în funcţia de preşedinte al Companiei, Angela Sîrbu în funcţia de director al
postului tv Moldova 1 şi Alexandru Dorogan în funcţie de director al Radio Moldova.
În urma desemnării noii conduceri a instituţiei publice audiovizuale, au fost organizate
concursuri de suplinire a unor funcţii cheie atât la tv cât şi la radio. Astfel, a fost angajat un nou
redactor-prezentator la Radio Moldova şi un nou director al Departamentului „Actualităţi” de la tv
Moldova 1. De asemenea, în martie 2010 a fost organizat un nou concurs pentru ocuparea poziţiilor
de corespondent special, producători de ştiri şi redactori-prezentatori.
Astfel, APEL constata într-un raport de monitorizare a reflectării campaniei electorale pentru
alegerile parlamentare anticipate 17 că IPNA Compania Teleradio-Moldova în programele sale
informaţionale a recuperat semnificativ caracterul public al emisiei şi că „a utilizat în mod adecvat
oportunităţile oferite de actele normative referitoare la reflectarea alegerilor de către mass media”.
Concomitent, CJI 18 , în rapoartele de monitorizare din aceeaşi perioadă a constatat că Moldova 1 şi
Radio Moldova au avut un comportament diferit de cel adoptat în campaniile electorale din 2009.
Acestea au renunţat la practica defectuoasă de a avea mereu în prim-plan administraţia centrală şi
partidele aflate la guvernare. La fel, a fost asigurat pluralismul de opinii în ştiri. CCA 19 a constatat că,
din punct de vedere al cerinţelor legale, nu au fost înregistrate cazuri care ar trezi nelinişte vis–a–vis
de modul în care este reflectată campania electorală în cadrul emisiunilor de ştiri ale postului public
de televiziune Moldova 1. În final, misiunea OSCE/BIDDO 20 concluziona în raportul preliminar cu
privire la alegerile parlamentare anticipate că „În general, televiziunea publică a respectat condiţia
legală de a asigura o atitudine echilibrată, imparţială şi echidistantă faţă de toţi concurenţii electorali”.
Ca urmare a progresului înregistrat de Teleradio-Moldova la capitolul independenţă şi
profesionalism, donatorii străini şi instituţiile europene au manifestat interes pentru promovarea
principiilor democratice de la TRM prin proiecte de instruire a personalului şi de dotare tehnică. În
noiembrie 2010, Guvernul Republicii Slovace a donat Teleradio-Moldova tehnică în valoare de
100.000 de euro 21 . Din iulie 2010, compania beneficiază de asistenţă logistică şi de instruire în cadrul
unui proiect implementat de CJI din Chişinău în parteneriat cu Centrul pentru Jurnalism
Independent de la Bucureşti.
În iulie 2010, CO a aprobat Strategia de dezvoltare a Companiei publice Teleradio-Moldova pe
anii 2010-2015 care conţine analiza situaţiei actuale a Companiei, precum şi o serie de propuneri de
dezvoltare. Strategia a fost elaborată de expertul Uniunii Europene de Radio şi Televiziune, Boris
Bergant, cu sprijinul financiar al PNUD Moldova.
În noiembrie 2010, a fost organizat un nou concurs pentru suplinirea funcţiei de membru al CO,
după ce Igor Muntean care a deţinut această funcţie din 2006 a fost numit ambasador în Statele Unite
ale Americii. Conform Codului audiovizual, CCA selectează câte 2 candidaţi pentru funcţia de
membru al CO şi transmite propunerile Comisiei parlamentare de profil. Însă din cauza dizolvării
17

http://www.e-democracy.md/files/elections/parliamentary2010/report-apel-elections-2010-3-ro.pdf
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http://www.cca.md/sites/default/files/Raport_de_monitorizare_perioada_18_-_29_octombrie_2010__.pdf
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http://www.osce.org/odihr/elections/73835
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05 noiembrie 2010, Agenţia Monitor Media
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Parlamentului în septembrie 2010, numirea unui nou membru în CO al Teleradio-Moldova a fost
amânată până la constituirea unui nou Parlament după alegerile parlamentare din 28 noiembrie.
IPRA Teleradio-Găgăuzia
Compania Teleradio-Găgăuzia (TRG) nu a înregistrat progrese nici în 2010. Din contra, pe fondul
evoluţiilor de la Teleradio-Moldova, eşecul radiodifuzorului public regional este şi mai evident.
Conform rapoartelor de monitorizare, politica editorială a acestei Companii este departe de
standardele profesionale şi valorile democratice, la fel interesul public pe care trebuie să-l reprezinte
este substituit cu interesele autorităţilor.
APEL a monitorizat programele de ştiri ale TRG atât în timpul campaniei electorale pentru
alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie, cât şi în timpul campaniei electorale pentru
alegerea başcanului autonomiei găgăuze.
Conform raportului APEL 22 , TRG a reflectat în mod părtinitor (ca frecvenţă şi ca durată)
evenimentele şi concurenţii electorali; şi-a neglijat funcţia educativă ce-i revine unui radiodifuzor
public în campania electorală, iar dezbaterile electorale au fost realizate cu abateri de la normele
democratice.
Totodată, monitorizarea TRG pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile başcanului au
demonstrat organizarea mai bună a dezbaterilor electorale în raport cu perioada alegerilor
parlamentare. Însă radiodifuzorul nu a oferit timpi de antenă gratuit concurenţilor electorali nici
pentru expunerea programelor, nici pentru publicitate. 23
Vitalie Gaidarji, directorul televiziunii TRG, a declarat la 8 noiembrie 2010, în cadrul unei
conferinţe de presă, că televiziunea publică din Găgăuzia face partizanat politic în favoarea PCRM. El
a declarat că Ecaterina Jecova, preşedintele Companiei, controlează politica editorială a acesteia, care
este oportună PCRM. Potrivit Agenţiei de ştiri Info-Prim Neo 24 , Gaidarji a declarat că Jecova s-a
implicat direct în organizarea dezbaterilor electorale interzicându-i să pună întrebări incomode
candidaţilor comunişti în timpul campaniei electorale din 2009, iar din luna mai 2010 i s-a interzis să
mai apară pe post. Vitalie Gaidarji a fost demis în 2007, fiind restabilit în noiembrie 2008, în baza unei
hotărâri a instanţei de judecată.
În noiembrie 2010, CO al TRG a destituit-o pe Ecaterina Jecova din funcţia de preşedinte al
Companiei. Conform Agenţiei de presă INFOTAG 25 , decizia a fost luată cu uşile închise, în lipsa
presei, iar motivul demisiei a fost aflarea în concediu necoordonat cu CO. Cu voturile a cinci membri
ai CO, directorul radioului public, Maria Parfionova, a fost aleasă preşedinte interimar al Companiei.
Conducerea CO şi-a exprimat nemulţumirea faţă de faptul că televiziunea difuzează puţine reportaje
despre satele îndepărtate ale Găgăuziei.
Aproape un an şi jumătate CO al TRG a funcţionat în componenţă incompletă, cu doar 5 membri.
Societatea civilă a pus vina pentru proasta funcţionare a Companiei pe seama ineficienţei unui CO
incomplet. În toamna anului 2010, Adunarea Populară a numit 4 noi membri în CO, care în luna
noiembrie au şi destituit-o din funcţie pe preşedinta Companiei. Denis Pîntea, Alexandru Gheorghiţă,
Nicolae Şucanov şi Fiodor Kirovici au ocupat cele patru poziţii de membru CO al TRG.

22

http://www.apel.md/public/upload/md_Raport_Monitorizare_APEL_11_2010.pdf
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În legătură cu demiterea preşedintelui TRG, Uniunea jurnaliştilor tineri Opinion-MD au emis un
comunicat de presă prin care a protestat împotriva presiunilor exercitate asupra colectivului
redacţional al TRG de către noua componenţă a CO, precum şi de către forţele politice care îl
controlează. Potrivit declaraţiei tinerilor jurnalişti, Consiliul de Observatori, care nu s-a întrunit în
şedinţe mai mult de jumătate de an, ar fi dorit prin demiterea Ecaterinei Jecova supunerea Companiei
26
unor interese private.
Teleradio Bălţi
La sfârşitul anului 2009, CCA a obligat Primăria Bălţi să înstrăineze Teleradio Bălţi (TVB) până la
1 februarie 2010. Autorităţile bălţene au decis la 3 decembrie 2009 privatizarea TVB prin anunţarea
unui concurs investiţional, dar nu s-a înregistrat nici un doritor la Comisia de privatizare. În aceleaşi
condiţii, alte 4 concursuri pentru privatizarea TVB au eşuat, ultimul încheindu-se la 22 iunie 2010.
Dacă la primele 3 concursuri, Primăria Bălţi, care este proprietar al TVB, a menţinut preţul activelor
TVB la 1,5 milioane lei, ulterior preţul acestora a fost micşorat până la 900 mii lei. Un nou proprietar
ar fi fost obligat să aducă investiţii în sumă de jumătate de milion de lei în perioada anilor 20102011 27 .
Între timp, la 12 aprilie 2010 a expirat licenţa de emisie a TVB, însă instituţia a continuat să emită.
În ciuda expirării licenţei de emisie şi aflării TVB în concurs de privatizare, Consiliul municipal Bălţi a
decis în iunie alocarea aproximativ a 160 mii de lei către TVB pentru acoperirea cheltuielilor la
realizarea unor emisiuni despre activitatea Primăriei Bălţi. În septembrie 2010, majoritatea comunistă
din Consiliul municipal a votat alocarea altor 123,5 mii de lei „pentru plata serviciilor prestate de
TVB” (despre activitatea Primăriei Bălţi), iar pentru serviciile prestate de TVB în perioada septembrieoctombrie Consiliul municipal a alocat circa 82 de mii de lei. 28 Conform Agenţiei Monitor Media,
„observatorii locali consideră că primăria şi Consiliul municipal, controlat de majoritatea comunistă,
dispun în acest mod de pârghii pentru a influenţa politica editorială a postului de televiziune”. 29
11 membri ai Consiliului municipal Bălţi şi-au arătat nemulţumirea faţă de activitatea TVB,
semnând, în ianuarie 2010, o declaraţie de condamnare a politicii editoriale a TVB care ar favoriza şi
promova interesele PCRM. Potrivit consilierilor, în jurnalele de ştiri TVB utilizează ştiri unilaterale ale
agenţiilor de presă afiliate PCRM, în special ale Agenţiei OMEGA, iar consilierii necomunişti nu au
acces la acest post de televiziune. 30
După eşuarea celor patru concursuri pentru privatizarea TVB, administraţia de la Bălţi a declarat
că va expedia un demers Parlamentului R. Moldova prin care să ceară modificarea Codului
audiovizual, astfel încât TVB să devină o companie regională cu statut de instituţie media publică.
Dar la 27 decembrie, conform Agenţiei Monitor Media, Consiliul municipal Bălţi a decis lichidarea
TVB, după ce la 9 noiembrie 2010 CCA a interzis TVB să mai emită din cauza expirării licenţei.
Procesul de lichidare a TVB va începe la 1 martie 2011.31
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30 septembrie 2010, 09 decembrie 2010, Agenţia Monitor Media
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III. Libertatea de exprimare şi defăimarea în anul 2010
Evoluţii legislative
În afară de amendamentele la Codul electoral referitoare la media, amintite în primul capitol, în
aprilie 2010, după un efort considerabil timp de mai mulţi ani al CJI, a fost adoptată Legea cu privire la
libertatea de exprimare, care a intrat în vigoare în octombrie 2010. Această lege reprezentă o compilaţie
a standardelor europene în domeniul libertăţii de exprimare şi a protecţiei vieţii private. Legea
conţine prevederi ce se referă la extinderea dreptului la libera exprimare, la aspectele specifice ale
libertăţii de exprimare a mass media, la interdicţia cenzurii, la libertatea de a critica statul şi
autorităţile publice, dreptul la respectul vieţii private, inclusiv viaţa privată a persoanelor publice, la
efectele prezumţiei nevinovăţiei în raport cu libertatea de exprimare, la protecţia surselor etc.
Legea introduce o procedură prejudiciară de soluţionare a cauzelor de defăimare (prin
depunerea unei cereri prealabile la răspânditorul informaţiei). De asemenea, legea introduce cerinţe
suplimentare faţă de forma cererii de chemare în judecată şi prevederi noi cu privire la modul de
calculare a taxei de stat pentru examinarea cererii. În lege se limitează măsurile de asigurare a
acţiunilor care pot fi aplicate în cauzele de defăimare, se clarifică sarcina probaţiunii şi prezumţiile ce
urmează să fie aplicate în astfel de cauze, se explică modul de publicare a dezminţirii şi replicii,
modul de evaluare a prejudiciilor morale cauzate persoanelor fizice şi juridice şi circumstanţele care
exclud răspunderea pentru defăimare.
În ceea ce priveşte implicaţiile acestei legi pentru media, ea protejează confidenţialitatea surselor,
astfel încât media care a distribuit publicului informaţia obţinută din surse confidenţiale nu poate fi
obligată să dezvăluie identitatea sursei în cadrul unui proces civil sau contravenţional. Totodată,
refuzul redacţiei de a dezvălui sursa de informare nu o lipseşte de celelalte garanţii de care
beneficiază pârâtul într-o procedură judiciară. În acelaşi timp, în cadrul unui proces penal, organul de
urmărire penală sau instanţa de judecată, în condiţiile legii, poate obliga instituţia media să divulge
sursa de informare numai dacă sunt întrunite cumulativ câteva condiţii. De asemenea, legea impune
termene care dacă sunt depăşite fac imposibilă pretinderea despăgubirilor morale. Totodată, dacă cel
care se consideră defăimat nu înaintează pretenţiile privind compensarea prejudiciului moral în
cererea prealabilă, el nu le poate pretinde în cererea de chemare în judecată.
Legea cu privire la libertatea de exprimare va contribui la examinarea adecvată a cauzelor cu
privire la defăimare. Aplicarea corectă a legii va exclude practic posibilitatea violării dreptului la
libera exprimare, ceea ce va reduce simţitor eventualele condamnări ale R. Moldova la Curtea
Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO).
O ală lege adoptată în 2010 este Legea cu privire la deetatizarea publicaţiilor periodice publice care va
intra în vigoare la începutul anului 2011. Legea reprezintă un pas important în direcţia sporirii
independenţei editoriale şi libertăţii media, în condiţiile în care în R. Moldova există peste 40 de
publicaţii publice (de stat) centrale, raionale, municipale etc., care sunt controlate financiar şi editorial
de fondator. Legea stabileşte modalităţi şi proceduri de deetatizare a publicaţiilor publice prin
reorganizare, privatizare sau lichidare. Legea are scopul de a:
a) garanta, în condiţiile pluralismului politic, libertatea de exprimare şi accesul populaţiei la
informaţie, fapt ce ar contribui la libera formare a opiniei publice;
b) consolida independenţa editorială şi de creaţie a publicaţiilor periodice;
c) armoniza proporţiile proprietăţii publice cu funcţiile statului şi ale unităţilor administrativteritoriale;
d) dezvolta concurenţa în domeniul publicaţiilor periodice;
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e) atrage investiţii şi a asigura un management eficient în domeniul publicaţiilor periodice.
În anul 2010, Parlamentul a modificat art. 66 alin. (3) al Codului audiovizual în sensul în care un
radiodifuzor poate deţine maxim cinci licenţe de emisie în aceeaşi unitate administrativ teritorială, în
timp ce până la adoptarea acestei modificări orice radiodifuzor putea deţine doar două licenţe de
emisie. În aceeaşi ordine de idei, experţii media consideră că astfel se înlesneşte instituirea de poziţii
monopoliste pe piaţa audiovizuală şi „berlusconizarea” mass media electronică, se pune în pericol
diversitatea conţinutului mediatic şi se descurajează concurenţa.
Procese de judecată împotriva presei
Conform datelor furnizate de judecătoriile din R. Moldova (Judecătoriile Botanica, Buiucani,
Centru din Chişinău şi Judecătoriile din Basarabeasca, Cantemir, Călăraşi, Ceadîr-Lunga, Donduşeni,
Floreşti, Ocniţa, Rezina, Soroca, Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti şi Vulcăneşti 32 ), în anul 2010 s-au aflat
pe rol 22 cauze privind apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, în calitate de pârâţi
figurând instituţii media. Cele mai multe cauze au fost examinate de Judecătoria Centru – 17 cauze.
Judecătoria Ceadîr-Lunga a examinat cinci cauze privind apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei
profesionale, dintre care patru au avut în calitate de pârât o instituţie media.
Cazuri de încălcare a drepturilor jurnaliştilor
Cel mai grav caz de îngrădire a libertăţii presei şi de încălcare a drepturilor jurnaliştilor în anul
2010 este cazul Vardanyan. La 16 decembrie, curtea supremă de justiţie din autoproclamata republică
nistreană l-a condamnat pe jurnalistul Ernest Vardanyan la 15 ani privaţiune de libertate fără
confiscarea averii, cu executarea pedepsii într-un penitenciar cu regim sever, în baza art. 271 cod
penal „trădare de patrie”. Autorităţile transnistrene au declarat că pedeapsa nu este pentru activitatea
jurnalistică a lui Vardanyan, ci pentru colaborarea lui cu serviciile secrete moldoveneşti. Acesta a fost
arestat la 7 aprilie 2010 şi a fost judecat cu uşile închise de către instanţele transnistrene. Mai multe
detalii despre cazul Vardanyan sunt incluse în capitolul Presa în Transnistria.
Au fost înregistrate alte câteva cazuri de îngrădire a drepturilor jurnaliştilor, deşi în comparaţie
cu anii precedenţi acestea au fost de intensitate redusă.
La 25 mai, echipa Pro TV a fost agresată de agenţii de securitate ai Teatrului de Operă şi Balet 33 .
Reporterul şi cameramanul au încercat să discute cu administraţia teatrului despre refuzul acesteia de
a permite desfăşurarea unui spectacol organizat de mişcarea Falun Dafa, deşi organizatorii achitaseră
deja taxa de închiriere a edificiului. Într-un demers expediat ministrului Culturii, Pro TV a solicitat
sancţionarea angajaţilor care au agresat echipa postului tv.
La 17 iunie, judecătorul Sergiu Lazar care examinează un dosar de mare rezonanţă publică dosarul fostului comisar de Chişinău Iacob Gumeniţă -, a agresat jurnaliştii care solicitau să intre în
sala de judecată. Fără să declare că şedinţa este închisă, magistratul a închis uşa. Jurnaliştii încercau sa
afle de ce nu li se permite accesul la şedinţă, judecătorul, însă, acoperindu-şi faţa cu un dosar s-a
ridicat, a închis uşa, lovind cu mâna camera de luat vederi a unui operator. 34
La 22 iunie, premierul Vlad Filat a dispus limitarea accesului jurnaliştilor la o şedinţă de guvern
în cadrul căreia a discutat cu agricultorii mecanismul de subvenţionare a fermierilor. În pofida

32 Celelalte judecătorii nu au răspuns la cererile de acces la informaţie nici după două săptămâni de la expirarea termenului legal de 15 zile
pentru expedierea răspunsului
33
http://www.protv.md/stiri/social/pro-tv-a-solicitat-sanctionarea-angajatilor-care-au-agresat-echipa.html
34
http://www.protv.md/stiri/social/jurnalistii-bruscati-de-judecatorul-lui-iacob-gumenita.html
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faptului că presa a fost invitată la şedinţă, premierul le-a cerut ziariştilor să părăsească sala în zece
minute. Filat le-a recomandat jurnaliştilor să se obişnuiască cu şedinţele secrete de la Guvern. 35
La 28 iunie, Judecătoria sectorului Buiucani l-a achitat pe Nicolae Agarici, poliţistul de la
Regimentul Scut, învinuit de procurori de jaf si exces de putere. Conform materialului din dosar, pe 8
aprilie 2009, poliţistul l-a agresat pe jurnalistul Oleg Brega, în spatele Casei Guvernului, unde a fost
bătut şi deposedat de două camere video. Procurorul a cerut pentru poliţist 8 ani privaţiune de
libertate, însă judecătoarea Liuba Pruteanu a considerat ca Agarici este nevinovat. 36
La 7 iulie, o jurnalistă şi un cameraman al postului de ştiri Publika TV au fost agresaţi şi
intimidaţi de către doi agenţi de pază ai unei firme private care asigurau securitatea unui bloc de
locuit din centrul Chişinăului. 37 Conform sursei citate, jurnalista (Anastasia Nani) a fost bruscată de
către unul dintre cei doi agenţi de pază, ambii fiind înarmaţi cu pistoale-automat. Acesta s-a adresat
în limba rusă, utilizând şi cuvinte licenţioase. Pentru că operatorul (Valeriu Isac) filma dialogul dintre
jurnalistă şi agent, cel din urmă l-a forţat brutal să înceteze să mai filmeze, deoarece este un teritoriu
privat. Agentul a lovit camera, sucind mâna operatorului. Pretorul sectorului Centru a confirmat
pentru Publika TV că ar fi vorba de o proprietate a omului de afaceri Vlad Plahotniuc.
La 14 iulie, sediul ziarului municipal Capitala a fost jefuit. Persoane necunoscute au spart geamul
redacţiei, după care au furat câteva componente de la computere şi un aparat de fotografiat. Valoarea
obiectelor furate a fost estimata la 35 mii de lei. 38
La 28 iulie, în preajma Curţii de Apel Chişinău, un angajat al Centrului de Combatere a Crimelor
Economice şi Corupţiei l-a agresat pe jurnalistul Jurnal TV, Victor Ciobanu, în timp ce acesta filma
clădirea Curţii de Apel. Jurnalistul a declarat că pregătea un reportaj, iar un angajat al CCCEC i-a
distrus camera de luat vederi, sustrăgându-i cardul de memorie pe care erau imprimate imagini din
timpul agresiunii. Mai târziu, la secţia de poliţie, cardul de memorie a fost restituit, dar cu imaginile
respective şterse. În cadrul unui dosar contravenţional, agresorul a fost cercetat în baza art. 78 al.1
Cod Contravenţional şi a fost găsit vinovat de agresiune fizică cu cauzarea leziunilor corporale fără
cauzarea prejudiciului sănătăţii. În baza acestei norme i-a fost aplicată sancţiunea sub formă de
amendă în mărime de 100 lei.
Pe 17 noiembrie, paza de corp a preşedintelui interimar M. Ghimpu a interzis accesul echipei de
filmare a agenţiei Omega la întâlnirea electorală a PL. Potrivit Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat,
care a investigat cazul, “în cadrul anchetei a fost stabilit că colaboratorul SPPS a acţionat legitim, în
conformitate cu prevederile art. 12 al Legii cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, fiind în
drept să limiteze sau să interzică accesul persoanelor în anumite zone şi imobile“. În acelaşi timp,
potrivit răspunsului SPPS, ancheta a stabilit că “ofiţerul în cauză a manifestat un comportament mai
puţin adecvat faţă de ziarişti, manifestat prin blocarea operatorului şi acoperirea cu mâna a
obiectivului camerei de luat vederi. Ca urmare, prin ordinul directorului SPPS, ofiţerul nominalizat a
fost strict atenţionat“. 39
La 26 noiembrie, paza de corp a preşedintelui interimar al R. Moldova, Mihai Ghimpu,
însărcinată să verifice jurnaliştii care au venit la conferinţa de partid a PL, a interzis accesul grupului
de filmare al agenţiei Omega în sala de conferinţe 40 . Conform sursei citate, purtătorul de cuvânt al PL

35

23 iunie 2010, Agenţia Monitor Media
http://www.stireazilei.md/news-4330
37
7 iulie 2010, Agenţia Monitor Media
38
http://httwww.protv.md/stiri/social/jaf-murdar-la-ziarul-primariei-chisinau.html
39
http://omg.md/Content.aspx?id=11905&lang=1
40
http://www.pcrm.md/main/index_md.php?action=news&id=5751
36
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a declarat că formaţiunea “a monitorizat agenţia Omega pe durata campaniei electorale“ şi s-a decis
să nu permită accesul la conferinţa de presă susţinută de Mihai Ghimpu „din motive politice.“
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IV. Libertatea presei în Transnistria
Anul 2010 va rămâne în memoria Transnistriei ca anul alegerilor 41 . În luna martie, alegătorilor li
s-a propus să voteze pentru cei ce le vor reprezenta interesele la nivel local. În decembrie, populaţia
alegea noua componenţă a parlamentului autoproclamatei republici care urmează să asigure direcţia
de dezvoltare a regiunii, să alcătuiască bugetul şi să actualizeze cadrul legislativ în următorii 5 ani. În
afară de aceste evenimente semnificative pe arena politică, liderul transnistrean a proclamat anul 2010
an al veteranilor celui de-al Doilea război mondial şi al apărătorilor Transnistriei. Reieşind din
evenimentele menţionate, politica mediatică a instituţiilor media de stat în mare parte s-a bazat pe
aceste „piloane”. Cât despre mass media non-guvernamentală, aceasta a oferit auditoriului o
informaţie mai variată.
Ianuarie nu s-a remarcat prin evenimente însemnate. Jurnaliştii transnistreni au participat la
clubul internaţional de presă „Format A3”, care a avut loc la Chişinău, în cadrul căruia s-a discutat,
printre altele, noţiunea de „libertate a cuvântului”. Oaspeţii clubului, jurnalişti ai postului TV de stat
Rossia 1 din Rusia, C. Semin şi A. Condraşov, şi-au exprimat opinia că „libertatea este o chestie
relativă: ea poate veni din interior (conştiinţă), de la fondator, de la fondatorul concurentului. Este o
problemă de alegere personală”. De asemenea, colegii ruşi şi-au expus părerea că în jurnalism nu
există obiectivitate în formă pură - din orice domeniu n-ar proveni materialul, este prezent punctul de
vedere subiectiv al reporterului.
În afară de acest eveniment, ziarele şi agenţiile de ştiri au atras atenţia cititorului asupra înviorării
societăţii în perioada preelectorală pentru alegerea deputaţilor în organele administraţiei locale.
În februarie s-a terminat înregistrarea candidaţilor pentru funcţiile de deputaţi ai consiliilor
locale. Comisiile electorale teritoriale au observat creşterea numărului de doritori de a candida. În
unele secţii la un mandat de deputat pretindeau câte 6 persoane. Prin crearea consiliului fondatorilor
instituţiilor media de stat, autorităţile din regiune au fixat mecanismele de susţinere financiară şi
formare a politicii editoriale a publicaţiilor bugetare. Astfel, în baza parităţii, în consiliul fondatorilor
instituţiilor media de stat au intrat reprezentanţi ai puterii legislative (suvietul suprem) şi executive
(preşedintele) ale autoproclamatei republici. Însă ministerul informaţiei şi telecomunicaţiilor, ca
organ al puterii executive, îşi mai păstrează autoritatea asupra instituţiilor media de stat prin
mecanismele de finanţare a activităţii şi repartizare a remunerării muncii.
Ziarele locale transnistrene în martie erau pline de agitaţie electorală. La 28 martie au avut loc
alegeri în organele administraţiei locale, la care au participat 43,36% din alegători. Cu câteva zile
înainte de alegeri, Vladimir Covali, redactor-şef interimar la acel moment, a fost numit, de către
consiliul fondatorilor, în funcţia de redactor-şef al ziarului de stat Adevărul Nistrean, care apare
săptămânal în limba moldovenească cu grafie chirilică având un tiraj de 1400 exemplare.
La 30 martie, după mulţi ani de tăcere şi inactivitate, reprezentanţii comunităţii media ale
regiunii s-au adunat la congresul uniunii jurnaliştilor din Transnistria. La funcţia de preşedinte al
uniunii jurnaliştilor au fost înaintaţi trei candidaţi: redactorul-şef al ziarului Za Pridnestrovie, Natalia
Vorobieva, redactorul-şef interimar al ziarului Adevărul Nistrean, Vladimir Covali, şi redactorul
ziarului Novaia gazeta, Andrei Safonov. Ca rezultat, majoritatea voturilor a revenit Nataliei Vorobieva.
Vladimir Covali s-a autorecuzat. La congres nu s-au putut evita momentele neplăcute - dreptul de a
vota şi a fi ales îl aveau doar membrii uniunii jurnaliştilor, adică persoane ce activează încă din
41

Elaborat în baza informaţiilor din surse deschise şi discuţii cu jurnaliştii de către Elena Kalinichenko, jurnalistă din
Transnistria.
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perioada sovietică. În sală se aflau însă cu mult mai mulţi jurnalişti (inclusiv tineri, dar şi garda
veche). Mare parte de oratori au atenţionat asistenţa asupra pregătirii insuficiente a absolvenţilor
facultăţii de jurnalism a universităţii de stat din Transnistria. Redactorul-şef şi co-fondatorul ziarului
Novaia gazeta, Andrei Safonov, a spus că Legea cu privire la mass media trebuie analizată şi
modificată, şi că Transnistria are, de asemenea, nevoie de o lege calitativă cu privire la accesul la
informaţie. Redactorul-şef de la Novaia gazeta a atenţionat şi asupra necesităţii de elaborare a unui
mecanism de protecţie socială a jurnaliştilor, şi că uniunea trebuie să se implice nemijlocit în această
activitate. Telereporterul Evghenii Zubov a vorbit cu regret de inacţiunea şi lipsa de personalitate a
uniunii jurnaliştilor transnistreni.
Luna aprilie a despărţit jurnalismul ultimilor 10 ani din regiunea transnistreană în două
perioade: până la 7 aprilie şi după. În ziua de 7 aprilie, serviciile speciale ale regiunii l-au arestat pe
Ernest Vardanyan, jurnalist, politolog transnistrean, comentator al agenţiei ruse de ştiri Novâi
reghion, învinuit de trădare de stat şi spionaj în favoarea Republicii Moldova. La 7 aprilie, el
împreună cu soţia Irina care se afla în concediu de maternitate şi cei doi copii minori (fiul de 6 ani şi
fiica de 9 luni) se întorceau de la plimbare. Lângă scara blocului în care locuieşte, familia jurnalistului
Vardanyan a fost înconjurată de un grup mare de persoane înarmate care s-au prezentat ca şi
colaboratori ai ministerului securităţii de stat. Prezenţa copiilor nu i-a oprit. Ernest Vardanyan a fost
reţinut pe loc, fiind învinuit de „trădare de stat”. După teţinere, reprezentanţii serviciilor speciale au
urcat în apartament, unde au efectuat o percheziţie, au sechestrat toată tehnica computerizată,
aparatele foto, video şi audio (inclusiv de uz casnic). Au fost sechestrate şi hârtiile şi carnetele de
notiţe ce se aflau în apartament (atât cele ce aparţineau lui Vardanyan, cât şi cele ale soţiei). Judecata
ce a avut loc în regim închis a prelungit arestul cu 2 luni. Articolul 271 al codului penal al
autoproclamatei republici nistrene, „trădare de stat”, presupune privaţiunea de libertate pe un
termen de până la 20 de ani. Liderul republicii nerecunoscute, Igor Smirnov, a declarat că detaliile
cazului nu vor fi divulgate până la încheierea investigaţiei. Detaliile pot fi aflate pe adresa
http://ernestvardanyan.do.am/.
Mama lui Ernest Vardanyan, Tamara Şagoian, s-a adresat la organizaţia obştească „Uniunea
jurnaliştilor transnistreni” cu solicitare de ajutor, însă răspunsul a fost următorul: „Ernest Vardanyan
este un nimeni pentru noi”, refuzând astfel orice formă de susţinere. Mama arestatului, în repetate
rânduri s-a adresat conducerii Rusiei şi altor state cu solicitare de ajutor şi de eliberare a fiului ei. În
apărarea lui Ernest s-au implicat organizaţiile obşteşti şi profesionale de jurnalişti din Rusia şi
Ucraina, însă fără rezultat. După pronunţarea sentinţei, Tamara Şagoian a expediat încă o adresare
liderilor ţărilor de frunte ale lumii cu solicitarea de ajutor în eliberarea fiului ei.
Soţia acuzatului Ernest Vardanyan, Irina, a acordat mai multe interviuri instituţiilor media
moldoveneşti. Ex-preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, i-a acordat suport financiar
familiei Vardanyan. Premierul moldovean, Vlad Filat, de asemenea a avut o întrevedere cu Irina
Vardanyan. Vicepremierul Guvernului Republicii Moldova, Victor Osipov, a declarat că va depune
eforturi pentru eliberarea lui Vardanyan. Deocamdată, însă, nici o declaraţie nu a avut efect.
Nu este exclus faptul că peste un timp Ernest Vardanyan va fi graţiat sau amnistiat. Însă conform
afirmaţiilor juriştilor transnistreni asemenea lucru la moment este puţin probabil, deoarece acuzarea
s-a bazat pe un articol prea grav.
La 26 aprilie, redactorul-şef al televiziunii de stat transnistrene Pervîi respublicanskii, Maxim
Sazonov, a fost destituit din funcţie pentru „incompetenţă profesională”. Motivul real al destituirii a
fost declaraţia deschisă privind dezacordul cu activitatea conducerii postului tv şi a ministrului
informaţiei şi telecomunicaţiilor, Vladimir Beleaev, legată de distribuirea veniturilor neînregistrate ale
structurii de stat. El a fost susţinut de 24 colaboratori (aproximativ a cincea parte a angajaţilor
postului tv Pervîi respublicanskii). După destituirea lui Sazonov, timp de câteva săptămâni, toţi
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susţinătorii lui au scris cereri de demisie, sub presiune, „din propria iniţiativă”. Ţinând cont de
specificul regiunii, ei s-au temut să se adreseze pentru apărarea drepturilor lor organizaţiilor
internaţionale.
La 30 aprilie a avut loc prima şedinţă de judecată pe acţiunea judecătorului din Tiraspol, dna
Obrucicova, către ziarul Russkii Prorîv şi site-ul www.tiras.ru pentru calomnie şi insultă, în care
reclamantul pretinde 1 milion de ruble transnistrene (aproximativ 100 mii dolari americani)
despăgubiri morale. Motivul acţiunii a fost articolul „Partidului popular-democrat „PRORÎV” i s-a
respins examinarea cazului sau cât costă judecătorul Obrucicova?”, în care ziarul ridică problema
judecătorului Obrucicova care a refuzat acţiunea din partea partidului „Prorîv” cu privire la
nevalidarea alegerilor în una din secţiile de votare din Tiraspol.
În luna mai a continuat examinarea cazului referitor la Russkii Prorîv şi site-ul www.tiras.ru.
Datorită particularităţilor legislaţiei transnistrene şi a apărării iscusite, site-ul nu a nimerit sub
acuzaţie. Însă, din cauza despăgubirilor morale excesive adjudecate reclamantului, ziarul a fost
închis, astfel sfârşindu-şi activitatea.
Ziarul Russkii Prorîv, fondat de către Parteneriatul Necomercial „Corporaţia Internaţională de
Tineret Prorîv”, apare din ianuarie 2007. El a fost creat în urma fuziunii colectivelor de jurnalişti ale
trei publicaţii transnistrene – Novîi Dnestrovskii curier, Russkii Rubej şi ziarul de partid Prorîv, al cărui
ideolog este politicianul controversat, Dmitrii Soin, proaspăt deputat al organului legislativ. În
ultimul timp publicaţia activa sub conducerea unui colegiu de redacţie, a cărui componenţă nu se
divulga. Russkii Prorîv este deja al treilea ziar din Transnistria care se află sub presiune
judecătorească. În trecut, prin decizie judecătorească au fost aplicate sancţiuni care au dus la
insolvabilitatea şi închiderea publicaţiilor Molodejnîi Marş (redactor Oleg Elcov) şi Dnestrovskii Curier
(redactor Serghei Ilicenco). Ca şi Russkii Prorîv, acestea din urmă se considerau de facto proiecte de
scandal ale lui Dmitrii Soin (deşi formal el nu era inclus în componenţa redacţională sau a
fondatorilor) şi nu se bucurau de încrederea cititorilor.
În această lună, în Internet a apărut o adresare din numele lui Ernest Vardanyan, în care declară
că este constrâns să-şi recunoască vina, dar roagă să nu fie crezut autodenunţul său. Detalii la
http://ernestvardanyan.livejournal.com. Mai mult, în ziua în care Vardanyan împlinea 30 de ani,
ministerul securităţii de stat al autoproclamatei republici, în orele de maximă audienţă la postul tv de
stat, a plasat o adresare video în care jurnalistul îşi „recunoaşte vina”. Adresarea a fost inclusă într-un
program pregătit de serviciile speciale, în cadrul căruia au sunat avertismente şi ameninţări la adresa
celor care deseori merg pe malul drept al Nistrului, solicitând acolo asistenţă medicală sau îşi fac
studiile în instituţiile de învăţământ superior din Chişinău.
De asemenea, în luna mai, în patru oraşe transnistrene – Tighina, Dubăsari, Rîbniţa şi Camenca –
au fost deschise din contul mijloacelor bugetare birouri speciale şi bine echipate pentru instituţiile
media de stat.
Organizaţia pe baze obşteşti Uniunea apărătorilor Transnistriei din Dubăsari, separându-se într-o
structură de sine stătătoare, a fondat ziarul Fakel, publicând în luna mai primul număr.
Prima lună de vară, iunie, s-a remarcat prin faptul că în Transnistria s-a încheiat programul
social de conectare gratuită a şcolilor (170 la număr) din regiune la Internet, iniţiat de companiile
„Şerif” şi „Interdnestrcom”, acestea angajându-se, de asemenea, să asigure administrarea reţelelor şi
deservirea tehnică în toate şcolile.
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În iunie Consiliul fondatorilor instituţiilor media de stat a desemnat la funcţia de redactor-şef al
ziarului republican de limbă rusă Pridnestrovie pe Leonid Ivanovici, anterior conducător al ziarului de
partid Respublica.
Iulie este luna concediilor, de aceea pe piaţa media se observă o relativă acalmie. S-au mişcat
lucrurile doar în cazul Vardanyan. La 5 iulie a expirat termenul de arest al jurnalistului Ernest
Vardanyan, învinuit de spionaj. În aceeaşi zi, la Tiraspol a avut loc şedinţa de judecată, la care s-a
decis prelungirea arestului cu încă 30 de zile, până la 4 august. Avocatul lui Vardanyan a declarat că
nici el, nici soţia jurnalistului nu erau la curent cu şedinţa respectivă.
În august s-a desfăşurat concursul filmului documentar „Transnistria mea”, dedicat aniversării a
20–a de la proclamarea Transnistriei. Concursul a fost organizat de ministerul informaţiei şi
telecomunicaţiilor autoproclamatei republici. Liderul de la Tiraspol a semnat decretul despre
instituirea premiului de stat acordat angajaţilor instituţiilor media audiovizuale şi print. La 17 august
a debutat prima televiziune on-line din Transnistria – Dnestr.tv (fondator – Grigorii Volovoi).
Ştire regretabilă – a fost prelungit arestul jurnalistului Ernest Vardanyan.
În septembrie, a apărut ziarul Vestnic Procuraturî PMR, ziar departamental al procuraturii
transnistrene. În aceeaşi lună a început transferul abonaţilor TV la emisia digitală. Se planifică
transferul general al Transnistriei la emisie digitală către sfârşitul anului 2011.
În octombrie media din Transnistria a continuat, dar mai intens, să facă agitaţia electorală
ascunsă. Oamenii de afaceri din Transnistria şi-au manifestat interesul faţă de mandatul de deputat în
parlament.
În noiembrie la Rîbniţa a apărut televiziunea on-line Lik TV cu caracter interactiv: fiecare doritor
poate expedia imagini video personale la redacţie, care pot fi vizionate de oricine.
În Decembrie, în urma alegerilor s-a constatat că majoritatea mandatelor sunt din partea
partidului Obnovlenie; la 16 decembrie judecătoria supremă a pronunţat sentinţa în cazul
jurnalistului Ernest Vardanyan în baza articolului 271 din codul penal „trădare de stat”: 15 ani
privaţiune de libertate fără confiscarea averii, cu ispăşirea pedepsei în penitenciar cu regim sever.
Rudele şi apropiaţii lui Vardanyan nu sunt de acord cu această hotărâre şi intenţionează să depună
plângere la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
O altă ştire regretabilă – Bugetele locale nu dispun de mijloace financiare pentru a organiza
abonarea bibliotecilor regionale la publicaţiile periodice.
La finele anului, la 29 decembrie, a devenit cunoscut faptul că primul ziar independent al
Transnistriei, Novaia gazeta, după aproximativ 13 ani de existenţă pe piaţa mediatică a Transnistriei,
îşi încetează activitatea.
Totaluri. Anul 2010 a fost un an hotărâtor pentru jurnaliştii transnistreni. Ni s-a „explicat” şi
„demonstrat” clar cum se poate lupta cu cei care nu doresc să fie în unison cu presa oficială. Oamenii,
din păcate, au devenit şi mai puţin liberi, şi mai puţin îndrăzneţi, şi mai puţin deschişi. Cazul
Vardanyan a aruncat societatea transnistreană cu un deceniu înapoi.
Cât de interesante au fost evenimentele politice din R. Moldova pentru instituţiile media
transnistrene şi pentru publicul local?
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Tradiţional media de stat a regiunii clasează Moldova ca un stat ratat, în contrast cu „Transnistria
ce se dezvoltă cu succes”. Referendumul eşuat din R. Moldova a fost un prilej în plus pentru media
de stat transnistreană să demonstreze publicului „cât de rea este situaţia poporului moldovenesc cu
alianţa pro-română la cârma statului”. Instituţiile media non-guvernamentale n-au susţinut
denigrarea RM.
Dacă anul trecut media on-line a Transnistriei în mare parte preluau materiale de pe alte site-uri,
în anul 2010 au apărut comentarii proprii, precum şi opinii ale experţilor politologi invitaţi de pe
ambele maluri ale Nistrului.
Referitor la reflectarea alegerilor parlamentare anticipate repetate din noiembrie, ziarul
guvernamental Pridnestrovie a comentat în felul următor: „Transnistrenii deja se plictisesc, domnilor,
şi nu-i mai interesează cine a „câştigat”, cine pe cine a „învins””.
În reflectarea situaţiei de după alegeri din Republica Moldova multe media transnistrene şi-au
manifestat deschis simpatia pro-comunistă.
Merită menţionat faptul că de tot mai mare popularitate se bucură forumurile sociale în spaţiul
Internet, în particular http://www.forum.pridnestrovie.org/, precum şi banda de comentarii a
agenţiei de ştiri Novy Region 2. Cetăţeni de pe ambele maluri ale Nistrului îşi exprimă deschis
opiniile, discută probleme, fac schimb de informaţie utilă - toate acestea sigur sub pseudonim.
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V. Concluzii şi prognoze pentru anul 2011
Cu prilejul Zilei internaţionale a libertăţii presei, Thomas Hammarberg, Comisarul pentru
drepturile omului al Consiliului Europei, a publicat un comunicat în care trecea în revistă provocările
pe care le înfruntă jurnalismul în Europa. „Peisajul media în lume se schimbă cu viteză
nemaipomenită. Concentrarea proprietăţii media, închiderea publicaţiilor periodice, reducerea
numărului de angajaţi în redacţii coincide cu izbucnirea unei cantităţi extraordinare de informaţie
nedigerată pe Internet. Pieţele media se înmulţesc rapid, dar oferă o tot mai superficială acoperire
informaţională. Criza ce ameninţă jurnalismul pare să devină o problemă serioasă pentru democraţie
în Europa.” Arne König, preşedintele Federaţiei Europene a Jurnaliştilor (FEJ), exprima aceeaşi
îngrijorare în cadrul conferinţei anuale FEJ: „Un amestec toxic de scădere a numărului angajaţilor în
redacţii, condiţii precare de muncă şi jurnalismul lipsit de etică a creat o spirală de declin pentru mass
media şi democraţie în Europa” .
Aceste constatări sunt absolut valabile şi pentru presa din R. Moldova. În anul 2010 a avut loc
un „boom” al presei on-line. Viteza cu care circulă informaţia pe internet depăşeşte cu mult
capacitatea presei audiovizuale şi a presei scrise de a reflecta operativ evenimentele. În R. Moldova
nu există prevederi legale care să reglementeze Internetul şi conţinutul pe Internet, de aceea acest tip
de media este net avantajat în raport cu mijloacele tradiţionale de informare în masă. Singura şansă
pentru media tradiţionale de a rezista concurenţei media on-line este să investească eforturi şi resurse
în versiuni on-line ale produsului lor. Pe de altă parte, operativitatea nu întotdeauna presupune
corectitudine şi exactitate. Raportul între operativitatea şi exactitatea informaţiei în majoritatea
cazurilor este invers proporţional - cu cât creşte viteza cu care este dată o informaţie, cu atât scad
şansele ca ea să fie veridică, obiectivă şi neviciată. De asemenea, exigenţa rapidităţii constituie o
adevărată provocare pentru jurnalismul de investigaţie, care este aproape inexistent în media
moldovenească. În aceste condiţii, este imperios necesar ca organizaţiile breslei jurnalistice să anime
discuţii care să genereze idei şi soluţii în privinţa noilor provocări de pe piaţa media din R. Moldova.
Deşi, în ansamblu, indicele libertăţii presei în R. Moldova s-a îmbunătăţit în anul 2010, există o
serie de probleme care o „încătuşează” şi o menţin tributară unui jurnalism servil, dirijat şi
superficial. Ne-am bucurat în 2010 de sporirea independenţei presei faţă de politic, dar am neglijat
controlul economic care s-a instalat pe piaţa media.
Prognoze pentru 2011
Carolina Budesco, redactor al portalului de ştiri on-line www.azi.md: „Posibil că unele organe
de presă "mai vechi" (ziare şi agenţii de presă) să nu facă faţă mulţimii de portaluri şi să dispară. Va
avea loc consolidarea posturilor TV şi radio, precum şi a portalurilor on-line”.
Elena Kalinicenko, jurnalistă din Transnistria: „Reieşind din situaţia creată, media
independentă din Transnistria va fi mai atentă în alegerea subiectelor reflectate şi limbajul utilizat,
fapt ce fără îndoială le va lipsi de individualitate şi originalitate. Să nu uităm că în 2011 în Transnistria
vor avea loc alegeri prezidenţiale, şi că serviciile speciale cu o deosebită minuţiozitate vor urmări
activitatea jurnaliştilor. Cu regret, publicaţiile non-guvernamentale nu vor putea concura cu cele de
stat la capitolul politica preţurilor. Interesul pentru radio va scădea, iar poziţia TV va rămâne
neschimbată. Internetul va primi un imbold pentru dezvoltare din motiv că legislaţia transnistreană
în domeniul Internetului nu conţine restricţii. Toate discuţiile înflăcărate se vor transfera în Internet,
pe forumuri sociale şi resurse multimedia.”
V. Sanduleac, director al publicaţiei locale Unghiul, Ungheni: „Perspectivele pentru 2011 sunt
bune. Prognozele proaste pentru 2010 nu s-au adeverit, din contra tirajele s-au menţinut la acelaşi
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nivel, piaţa publicitară dă semne clare de revigorare. În prima jumătate a anului 2010, încasările din
reclamă erau de 60% faţă de 2009, dar până la sfârşitul anului s-au adunat 99% din încasările în 2009.
În mare parte, acest lucru se datorează publicităţii electorale. Ziarele încă aşteaptă ca guvernanţii să
excludă din Codul Fiscal prevederea cu plata taxei locale pentru publicitate, iar dacă vor apărea şi alte
facilităţi fiscale, atunci lucrurile vor merge binişor. ”
Liliana Viţu-Eşanu, director Departament Actualităţi Moldova 1: „În prezent angajaţii
Moldova 1 lucrează intensiv cu un grup de experţi de la Academia germană „Deutshe Welle”. Vom
dezvolta împreună o nouă organigramă a instituţiei, fişe de post noi, contracte noi şi o nouă grilă de
emisiuni. Prioritatea Moldova 1 pentru 2011 este restructurarea organizaţională şi ridicarea
profesionalismului angajaţilor.”
Andrei Bargan, director Media TV şi Radio Media, Cimişlia: „În R. Moldova instituţiile locale
audiovizuale se vor consolida datorită proiectelor de susţinere. TV prin cablu se vor ruina lent, mai
ales, în zonele rurale. Nu vor mai putea ţine piept invaziei televiziunii digitale Moldtelecom, care
trage fibră optică peste toate dealurile, în orice sat. Instituţiile audiovizuale prin eter nu vor reuşi să-şi
extindă aria de acoperire – nu mai sunt disponibile noi frecvente, iar cele existente, se repartizează, de
regula, de CCA pentru extinderea televiziunilor şi radiourilor din capitală.”
Alina Radu, director al ziarului de investigaţii Ziarul de Gardă: „La începutul anului 2011 două
instituţii media - Omega, care era hiperactivă şi Evenimentul Zilei, au încetat să mai publice materiale.
La Prime au dispărut mai multe proiecte media. Ăsta e un semn că unele instituţii media în mare
măsură depind de partide şi de banii politici. Ceea ce va tulbura înţelegerea conceptului de presă
pentru cetăţean. Pentru ZdG 2011 e din start un an foarte greu. Poşta a scumpit abonamentele, iar
oamenii au sărăcit, deci abonarea ziarelor de către o parte a cetăţenilor va fi ignorată. Ne va fi greu şi
din alt punct de vedere - facem jurnalism critic şi suntem asociaţi cu comuniştii pentru că îi criticăm
pe democraţi. Însă noi credem că nici corupţia, nici încălcarea drepturilor omului nu pot fi tolerate
nici la guvernele comuniste, nici la cele democrate care admit aşa ceva.”
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