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Personalitatea jurnalistului,

o problemă de actualitate în arealul nostru
Ori de cîte ori s-a scris despre transformarea
Companiei de Stat „Teleradio-Moldova” în instituţie publică, de ﬁecare dată au fost evidenţiate
astfel de impedimente: ingerinţa puterii, obedienţa conducătorilor, legile imperfecte, incompetenţa unor membri ai Consiliului Coordonator al
Audiovizualului sau ai Consiliului de Observatori
al Companiei publice „TRM” şi, nu ştiu de ce, nici
o dată etica profesională a jurnalistului, comportamentul, competenţa, personalitatea sa.
Adică nu s-a coborît la etajele domeniului nostru, la care,
de facto, se produce acest fenomen. Dar anume aici se aﬂă
principalele obstacole, care împiedică mass-media din Moldova să devină cu adevărat independente şi obiective. Tactica de răzbunare, de slujire obedientă, cumetrismul ridicat
la nivel de politică redacţională au marcat mass-media din
Republica Moldova, conferindu-le un aer vetust, cu tentă
asiatică, denumit simplu “provincialism”.
Astăzi, este mult mai uşor să critici Preşedinţia şi pe V.
Voronin, Guvernul şi pe V. Tarlev, deputaţii din fracţiunile ce
ne displac, decît şeﬁi de rang mediu şi inferior, care au impertinenţa şi dexteritatea de a lua cu bombonica, de a face mici
atenţii, pe care jurnaliştii nu le pot refuza. Fără a analiza în
profunzime activitatea autorităţilor – unii jurnalişti fac din
critica lor un act de eroism, deşi nu este chiar aşa în Moldova.
Astăzi, a devenit un act de curaj să apreciezi obiectiv şi critic
evoluţia domeniului jurnalistic în care profesezi, domeniu în
care toată lumea ţi-e cunoscută, în care ai prieteni.
Unii ex-conducători de radioteleviziune din Estul şi Centrul Europei şi experţi internaţionali au remarcat că după ce
au fost adoptate legile cu privire la audiovizual şi instituţia
publică, cel mai mare obstacol în procesul de transformare îl
constituie personalul, care abordează noile realităţi cu mentalitatea veche şi principii perimate. El pleacă la ﬁlmări numai dacă este invitat, iar după emisiune aşteaptă mici atenţii
de la cel căruia i-a dedicat programul.
Vorbind de servilismul şi conformismul telejurnaliştilor (şi
nu numai), trebuie să menţionăm latura lor speciﬁcă, locală.
La noi nu e vorba de un ataşament politic, noţiune vehiculată în arealul nostru, ci de ataşamentul faţă de persoane, întreprinderi, preturi, ministere. Vizionînd permanent ştirile ori
alte programe ale postului „Moldova 1”, după teme şi adrese
poţi ghici autorii subiectelor: de exemplu, cine îl va intervieva
pe dl Popuşoi de la „Moldsilva” pe un ponor al Sorocii, cine va

ﬁlma la Porumbeni ori la Căile Ferate, ori cine va face publică
o sindroﬁe a jurnaliştilor etc. Din cauza multiplelor subiecte
de acest gen şi a invitaţilor întîmplători, televiziunea noastră
nu poate depăşi statutul de instituţie provincială, devenind ostatica intereselor mercantile ale realizatorilor şi servilismului
administraţiei faţă de puterea politică.
Materialele propuse spre vizionare telespectatorilor constituie deseori forme de barter sau gesturi de mulţumire pentru serviciile de care beneﬁciază unii colaboratori. Dacă la
emisiune a fost invitat un vizajist sau un stilist – este aproape
sigur că anume la el îşi face coafura, machiajul prezentatoarea sau regizorul, tot aşa şi în cazul liceelor şi grădiniţelor de
copii, de unde se realizează subiecte televizate. La una din şedinţele interne, un fost preşedinte al Companiei a făcut o glumă: cică, după proﬁlul întreprinderilor de la care jurnalistul
realizează emisiuni, el ştie la ce stadiu de construcţie se aﬂă
casa acestuia. Această glumă tristă corespundea realităţii.
Inconsecvenţa, vulnerabilitatea şi lipsa de rezistenţă a jurnalistului în faţa unor bunuri materiale, deseori de o valoare
derizorie, a fost sesizată şi exploatată la maximum de demnitari, de businessmeni, de persoane ce fac jocuri de opinie publică.
Fostul primar general al capitalei, la o întîlnire cu telejurnaliştii din zece state balcanice, pe care subsemnatul a organizat-o
cu vreo şase ani în urmă, în contextul unor proteste împotriva
amplasării de noi magazine, terase, şcoli în cartierele oraşului,
a accentuat că jurnaliştii noştri, pentru o sticlă de şampanie, o
cutie de bomboane ori un parfum, fac jocul celor implicaţi în
lupta pentru eliminarea concurenţilor.
Să nu credeţi că reporterii de la alte televiziuni din Moldova,
autodeﬁnite ca independente, proeuropene, sînt mai „catolici”.
Cu ceva timp în urmă, mă aﬂam la piaţa de mărfuri „Dinamo”,
din cartierul în care locuiesc, tocmai cînd s-a dat sfoară că a sosit o echipă de ﬁlmare de la un post independent de televiziune.
Scena ce a urmat m-a uimit. Un domn a început a învăţa vînzătoarele ce să spună – una în română, alta în rusă, o doamnă şi-a
chemat de acasă prietenele pentru a o face pe cumpărătoarele.
Reportajul avea scopul de a împiedica administraţia municipală să execute decizia de lichidare a pieţei. Este straniu că acest
reporter, zis independent, nu a observat că toată publicitatea la
această piaţă e într-o limbă străină, că o mare parte a mărfurilor
provine din contrabandă, că nu sînt indicate preţurile, articolele
comercializate nu au certiﬁcat de origine, explicaţie în limba de
stat, aparatele de casă cu memorie ﬁscală nu sînt folosite. Cam în
acelaşi mod reporterii de la acest post “independent” au manipulat pe parcursul mai multor luni opinia publică, ţinînd isonul
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vînzătorilor stradali de la piaţa centrală, creînd impresia că îi
îndeamnă la manifestaţii de stradă.
Un jurnalist cu mentalitate europeană, atunci cînd scrie
despre sfera serviciilor (inclusiv despre şoferi ori vînzători),
pune pe prim-plan disciplina ﬁscală şi protecţia consumatorului. Să aperi locurile de muncă, dar să nu observi că în
comerţul stradal produsele lactate se vînd la aceeaşi masă cu
detergenţii, fructele cu lenjeria de corp, cîntarele sînt inexacte, nu sînt cabine pentru a măsura o haină, vînzătorul nu-ţi
propune cartea sa de vizită pentru eventualitatea depunerii
unei plîngeri – toate acestea denotă că reporterii execută comenzi, fac jocul cuiva...
Cum ar putea ziariştii moldoveni să depăşească această
maladie a servilismului?
În primul rînd, şi despre aceasta s-a mai scris, jurnaliştii
ar trebui să ﬁe remuneraţi pe măsură, pentru a-i face mai
puţin vulnerabili la inﬂuenţe şi presiuni externe.
În al doilea rînd, acest aspect profesional specific
arealului nostru ar trebui studiat la facultate, dezbătut
la şedinţele redacţionale, la diverse seminare, cursuri.
Jurnaliştii, reporterii trebuie să conştientizeze pericolul
servilismului, nepotismului şi al lipsei de personalitate.
Ei trebuie să evite realizarea materialelor în domenii ori
localităţi unde au angajamente, prieteni, rude, unde nu ar
putea manifesta obiectivitate şi principialitate. Iar şefii,

producătorii ar trebui să-şi cunoască bine subalternii, cu
atuurile şi lacunele lor şi să-i ferească de situaţii neadecvate. Administraţiile vor opera aproximativ o dată la 5-6
ani mişcări de personal pe orizontală, care sînt benefice
meseriei de jurnalist.
Mai multe posturi TV soluţionează aceste aspecte ale
politicii de cadre şi editoriale prin elaborarea şi impunerea
unor coduri etice. Se elaborează un talmud de moralitate şi la
TRM, cam voluminos, ca să ﬁe memorizat şi aplicat.
Fiind într-o vizită în Germania, la postul public „ZDF”,
am aﬂat de la un angajat că la ei Consiliul de administraţie,
după componenţă, este o copie ﬁdelă a Parlamentului, dar
acest factor nu periclitează independenţa postului şi obiectivitatea jurnaliştilor, deoarece nimeni nu acceptă să i se impună o concluzie sau un punct de vedere.
E adevărat că la noi CCA, Consiliul de Observatori şi administraţia „Teleradio-Moldova” sînt constituite şi depind de
factorii puterii, dar acestea ar putea realiza mult mai greu
indicaţiile venite de sus, dacă am avea mai mulţi jurnalişti cu
verticalitate şi personalitate. Tot mai rar auzi ca un jurnalist
să-şi ﬁ prezentat demisia apărîndu-şi convingerile şi principiile morale.
Va curge încă multă apă pe Nistru pînă cînd echidistanţa,
bunul-simţ, principialitatea şi verticalitatea vor deveni apanajul ﬁecărui jurnalist din Moldova.

Igor GUZUN,
lector superior la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM,
editor al revistei „The UN in Moldova. ONU în Moldova”

Însuşirile unui jurnalism de calitate
Jurnalismul este o meserie în care, uneori, se moare de
foame, alteori aceasta îi face pe alţii să moară de ciudă
sau de urît.
Atunci cînd tînărul Gabriel Garcia Marquez i-a spus mamei sale că a hotărît să devină jurnalist, ea l-a privit cu un
amestec de reproş şi îngăduinţă şi i-a replicat: „Există alte
meserii mai bune ca să mori de foame”. Dar n-a murit. A fost
mai întîi un reporter bun, la „El Spectador”, şi este un scriitor
excepţional (Premiul Nobel pentru Literatură, 1982). Trăieşte astăzi, probabil, într-o căsuţă trandaﬁrie, cu porumbei cu
acoperiş – semne ale bunăstării. Marquez rămîne însă mai
degrabă, dacă nu un caz singular, cel puţin unul dintre rarele
în care jurnalismul de calitate aduce bani şi celebritate.
Marquez n-a murit de foame, s-au stins din viaţă însă, ﬂămînzi, mulţi alţi jurnalişti şi literaţi. Mai numeroase, inclusiv
în spaţiul nostru mediatic şi lingvistic, sînt exemplele opuse,
în care unii ziarişti chiar mor de foame – şi aceasta nu mai
este o metaforă – ei, dacă nu de foame, de băut. Alţii, pentru

a-şi cîştiga existenţa, sînt nevoiţi să se retragă din meserie
sau să se discrediteze, ori să se descaliﬁce profesional. Şi apoi,
există şi dintre cei care dau sens statutului şi deﬁniţiei jurnalismului din zilele noastre, sugerate de o propoziţie măruntă
de pe banda scrisă a unui spot care celebrează, la sfîrşitul lui
2005, zece ani de Pro TV – Un preşedinte şi-a cerut scuze de
la măgari pentru că i-a comparat cu jurnaliştii.
În ciuda ironiilor, acuzărilor şi poate dispreţului pentru
mass-media şi oamenii care o creează, eu cred, totuşi, cu tărie
că jurnalismul este cea mai bună profesie din lume. Explic,
fără cuvinte frumoase. M-am gîndit, mai întîi, la reporterii de
sport care, privind în interes profesional, un meci de fotbal,
de exemplu, sînt prezenţi pe stadioane de cele mai multe ori
din plăcere, nu doar din obligaţie. Şi dacă vom compara statutul lor cu cel al poliţiştilor care asigură ordinea în tribune,
unii dintre aceştia ﬁind obligaţi să stea cu ochii pe suporteri
şi cu spatele la un Zidane sau Ronaldo, să zicem, în timp ce
ziariştii stau cu faţa la vedete şi chiar le pot adresa întrebări
la conferinţe de presă sau pe aeroporturi, zic, e mai bine să
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ﬁi jurnalist. Spre deosebire de şoferii de troleibuze, jurnaliştii
pot face opriri acolo unde şi atunci cînd doresc în călătoriile
lor fascinante sau riscante în căutarea răspunsurilor la întrebări. Jurnaliştii nu sînt contabili: ei primesc bani, nu dau. Şi
comparaţiile pot continua.
„Ideile mari, mai mult decît cuvintele frumoase,
fac textul să ﬁe superior”
I-am întrebat într-o zi pe colegii mei mai tineri, studenţi
ai Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, ce calităţi importante ar trebui să posede un jurnalist ca să reuşească
în profesie. Răbdare, a spus Tatiana, îmi amintesc. Să poată
comunica bine, a adăugat Viorica. Svetlana a aﬁrmat: originalitate. Imaginaţie, a completat Sandu. Alte cîteva însuşiri
au fost exprimate mai departe de ceilalţi studenţi ai cursului
universitar „Jurnalism pentru dezvoltare umană”.
Le-am citit dintr-o carte lista aproape completă. Una dintre
cele mai interesante deﬁniţii în care ar ﬁ măgulitor să ne regăsim cu toţii în calitate de jurnalişti, am zis, îi aparţine lui Curtis
D. MacDougall: „Jurnalistul de succes nu se naşte, se face. Cele
mai multe calităţi sînt valabile în orice domeniu. Inteligenţă,
prietenie, să ﬁe de nădejde, imaginaţie, ingenuitate, nerv, rapiditate, acurateţe, curaj, rezistenţă, autodisciplină, perseverenţă,
vioiciune intelectuală, onestitate, punctualitate, optimism, putere de observaţie, agerime, iniţiativă, umor, adaptabilitate. Jurnalistul nu se poate reduce la abilitatea de a scrie. Ideile mari,
mai mult decît cuvintele frumoase, fac textul să ﬁe superior.
Reporterul trebuie să ﬁe iscoditor, receptiv şi sceptic”.
Unde să găsesc cuvîntul ce exprimă adevărul despre reacţia colegilor mei, atunci cînd am ridicat ochii din carte ca să-i
privesc? Ca să spun adevărul pînă la capăt, am adăugat o observaţie proprie: „Şi pentru toate aceste calităţi pe care vă ajut
să vi le dezvoltaţi, în presa de la noi, de obicei, nu se plăteşte”.
Şi nu doar la noi. Atunci cînd tînărul Santiago Zavala,
eroul central al romanului „Conversaţie la Catedrală”, de
Mario Vargas Llosa, venea să se angajeze la ziarul „Cronica”,
şeful departamentului Actualitate, domnul Vallejo, i-a spus
descurajator: „Ziaristica e meseria cea mai prost plătită. Şi
cea care-ţi amărăşte cel mai rău viaţa”.
Acolo unde se termină etica,
jurnaliştii încetează să mai ﬁe jurnalişti
În schimb, de multe ori sînt recompensate calităţile opuse
– antonimele – din portretul-robot al jurnalistului, conturat
de Curtis D. MacDougall. De ce? Unul dintre răspunsuri ar ﬁ
faptul că banii în mass-media provin din cercuri politice sau
lumea afacerilor care confundă jurnalismul cu ideologia şi
relatările de presă cu propaganda. Dar o parte de vină pentru
aceasta probabil revine profesioniştilor media care nu au o
înţelegere comună a faptului ce este permis în meseria noa-
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stră şi ce nu poţi face în nici un caz. Şi dacă oamenii din cercurile politice şi lumea afacerilor citesc exemple de nemernicii scrise de ziarişti despre lucruri şi oameni care de fapt nu
sînt aşa, înseamnă că este posibil, înseamnă că le-o pot cere.
Şi plătesc pentru cuvinte frumoase, nu pentru idei mari.
Pentru asemenea situaţii există o reglementare care se
cheamă etică. Într-un atelier de jurnalism, susţinut în iulie 2005 în Republica Moldova, Arjum Wajid, care lucrează
pentru BBC şi pentru MediaWise, o organizaţie cu sediul în
Marea Britanie, ce oferă consiliere, cercetări şi instruire în
domeniul eticii mass-media, a făcut o precizare semniﬁcativă: „Atunci cînd se termină etica, oamenii încetează să mai
ﬁe oameni şi jurnaliştii – jurnalişti”. Doar că diferiţi oameni
înţeleg diferit chiar acelaşi cuvînt. De exemplu, etică.
Sau mercenariat. Dacă a ﬁ mercenar înseamnă a ﬁ plătit
bine pentru o muncă făcută bine în cadrul autoreglementării
profesionale pe care o putem numi şi etică, este OK. „Sînt
convins că scrisul trebuie să ﬁe plătit la fel de bine ca munca
zidarului şi că, dacă sînt plătiţi bine şi la timp tipograﬁi, cu
atît mai îndreptăţit sînt să cred că trebuie plătiţi jurnaliştii”,
aﬁrmă, în memoriile sale, Garcia Marquez.
De ce, mă întreb, femeile de la piaţă se pot consilia între
ele ca să menţină preţurile, iar jurnaliştilor le este ruşine, incomod sau de neînchipuit să facă acelaşi lucru în interiorul
breslei lor de vînzători de ştiri şi imagini? Pînă la o asemenea
înţelegere şi comunicare în beneﬁciul tuturora este încă un
drum lung de mers, atîta timp cît pe acest drum jurnaliştii
nu-şi dau nici măcar bună ziua cînd se întîlnesc, se depăşesc
sau au impresia că se autodepăşesc.
Dacă mercenar înseamnă persoana care îşi oferă serviciile contra plată, înseamnă că toţi în lumea asta sînt mercenari.
Zidane şi Ronaldo, bineînţeles. Poliţiştii care stau cu spatele
la ei. Şoferul de troleibuz care se simte totuşi confortabil în
cabina lui, spre deosebire de un jurnalist care intră în înghesuiala din salon, grăbindu-se la meciul la care va sta în tribune fără să plătească, dar nu va avea doi lei la sfîrşitul meciului
ca să urce în maxi-taxi şi va pleca acasă tot cu troleibuzul.
Sau contabilii care au, probabil, o leafă mai mare decît cea a
poliţiştilor, a şoferilor de troleibuze sau a ziariştilor.
Pînă la urmă, totul este o chestiune de alegere. Ori îţi
cultivi şi aplici de-a lungul vieţii profesionale cele peste
douăzeci de calităţi ale jurnalistului de succes, din deﬁniţia
lui Curtis D. MacDougall, dar rişti aici să nu ﬁi recompensat
pentru ele, sau faci propagandă, cu mai puţine însuşiri din
cele douăzeci, dar ai mai multe şanse de prosperitate. Ori îţi
schimbi profesia.
Dacă spui, ca Micul Prinţ, „Am văzut o frumoasă căsuţă
trandaﬁrie cu muşcate pe la ferestre şi cu porumbei cu acoperiş”, este alegerea ta să o faci, avînd conştiinţa că nu vei
ﬁ înţeles şi nici plătit pentru asta. Dar dacă vei spune: „Am
văzut o casă de o sută de mii de franci”, vei auzi îndată exclamări: „Ce frumoasă e!” şi vei ﬁ recompensat generos.
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Solidaritatea jurnaliştilor
Vlad BERCU

Sindicatul jurnaliştilor:
între a ﬁ şi a nu ﬁ

A ﬁ sau a nu ﬁ?
Problema, se pare, nu se mai pune astfel, atunci cînd e
vorba de crearea Sindicatului Jurnaliştilor. La modul teoretic.
Dar şi la nivel opţional.
Peste 70 la sută din participanţii la sondajele de opinie,
realizate în ultimii cinci ani, sînt unanimi în părerea că este
necesară înﬁinţarea unui sindicat al angajaţilor din presă.
Alţii sînt chiar şi mai categorici, crearea sindicatului este
mult întîrziată. Este o chestiune ce trebuia rezolvată ieri sau
poate chiar alaltăieri. Problema a fost abordată la ultimele
trei conferinţe ale Uniunii Jurnaliştilor. A fost creată chiar şi
o comisie. Au existat mai multe proiecte de statut, ultimul e
cel elaborat în toamna anului 2005 de Asociaţia Ziariştilor
Economişti şi Comitetul pentru Libertatea Presei în cadrul
unui proiect amplu sprijinit de Fundaţia Eurasia.
Sînt mult prea puţini cei care merg „împotriva valului”.
La modul teoretic, dar şi ca opţiune, ideea este susţinută
fără mari rezerve. Lucrurile, însă, se complică atunci cînd se
trece la practică. Numărul scepticilor creşte. La fel şi al celor
care contemplă mişcarea, fără a se implica. Aproape nimic
nu mai merge.
Am aﬁrmat şi cu alte ocazii că, acum nouă luni, cînd am
pornit pe ideea creării Sindicatului Jurnaliştilor, eram cu mult
mai optimist, decît acum, cînd am avansat în această idee, cel
puţin la nivel de elaborare a documentelor de constituire şi
înţelegere a realităţii şi a ceea ce ar însemna cu adevărat un
sindicat al breslei. Reacţia inversă, însă, este mică.
Poate, într-adevăr, nu avem nevoie de un Sindicat al Jurnaliştilor?
DE CE UN NOU SINDICAT?
Sînt mai sceptic, dar mult mai convins de necesitatea unui
sindicat al angajaţilor din mass-media.
De ce am avea nevoie de un nou sindicat?
În primul rînd, pentru că nimeni nu cunoaşte mai bine
problemele noastre decît noi. Doi, deşi au fost mai multe cazuri de conﬂict în mass-media care, pe lîngă o conotaţie politică, au avut şi un conţinut social (greva foamei de la Euro
TV, greva de la Televiziunea Naţională, cazul Accente), sindicatul angajaţilor din cultură, care pretinde că ne reprezintă,
nu s-a implicat. Pentru că nu a fost sesizat. Trei, în Convenţia
de muncă la nivel naţional multiplele probleme speciﬁce breslei nu se regăsesc. La fel ca şi în cel de ramură.

Cît priveşte sindicatul actual, din care fac parte şi jurnaliştii, nu poţi stabili, cum se încearcă, nişte reguli de joc
unice pentru cei care muncesc într-o casă de cultură dintrun centru raional şi pentru cei care activează în mass-media.
Implicarea socială, dar şi intensitatea muncii este alta. Sindicatele sînt create pentru a apăra, întîi de toate, drepturile profesionale. Iar acestea, oricum ai da, sînt diferite. Sindicatul,
care, repet, pretinde că ne reprezintă, semnează convenţia de
muncă cu Ministerul Culturii, care are mult prea puţine tangenţe cu profesia noastră, dar nu şi cu patronii instituţiilor
media sau cu un patronat, care ne-ar reprezenta.
În plus, confruntarea dintre sindicatele existente, care, de
fapt, se deosebesc doar prin opţiuni politice şi denumire, dar
în esenţă sînt aceleaşi, a adîncit dezbinarea în mediul jurnalistic. Această situaţie este speculată abil de putere.
Este nevoie de un sindicat al jurnaliştilor pentru a stabili nişte raporturi normale dintre patronii şi angajaţii din
mass-media. A pune pe o bază legală aceste raporturi. A le da
consistenţă. Situaţia de astăzi e un fel de concubinaj în care
una dintre părţi poate trăda în orice moment această relaţie.
Fie că e vorba de angajat, ﬁe că e vorba de angajator, efectele
sînt aceleaşi, perdanţi sînt ambii.
Să luăm elementarul contract individual de muncă. Fiecare
al treilea jurnalist nu are semnat un contract, a arătat sondajul
realizat în cadrul proiectului. Chiar dacă angajaţii au contracte, 51% din ele sînt încheiate pe o perioadă de pînă la un an.
Deci nu există nici o siguranţă că mîine nu vei ﬁ dat afară din
serviciu. Şi atunci devii mai ascultător. Doar 41% consideră că
respectivele contracte sînt în stare să protejeze jurnalistul în
măsură mare sau foarte mare de agresiuni interne sau externe,
inclusiv de concediere, în timp ce 53% cred că aceste contracte
îi protejează în măsură mică, foarte mică sau deloc.
Multe contracte sînt o pură formalitate. Încheiate cu mari
derogări de la Codul Muncii. Şi atunci cu ce îi ajută pe patroni un astfel de contract, care din punct de vedere legal
este nul? În judecată (dacă s-ar ajunge la ea) în cazul acesta
cîştigă angajatul.
Argumentul care este adus de patroni la semnarea acestui act sumar e că situaţia economică a instituţiilor de presă este foarte proastă. Este adevărat, sîntem foarte departe
de normalitate, în aspectul stării ﬁnanciare a presei. Dar o
convenţie de muncă şi un contract individual de muncă nu
este atît un document pecuniar, deşi aspectul acesta nu poate
ﬁ neglijat, cît un act ce garantează jurnalistului o demnitate
socială potrivită profesiei şi exercitarea liberă a acesteia. Nu
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poate să ﬁe o presă liberă, dacă jurnalistul nu este liber. Dar
el nu este liber, dacă drepturile lui nu sînt apărate.
Astfel, 69% din cei 100 de jurnalişti care au participat la
sondaj au aﬁrmat că drepturile lor economice şi sociale sînt
protejate în mică măsură, iar 15% - în foarte mică măsură.
77% recunosc că contractele lor nu prevăd asistenţă din partea instituţiei în cazul unui proces de judecată.
Mai vreţi alte argumente?
De fapt, argumentul celor care au rezerve faţă de crearea
Sindicatului Jurnaliştilor e că avem o situaţie anormală (nu
este ﬁnalizată deetatizarea presei, starea economică a instituţiilor media este proastă); prin urmare, ar trebui să aşteptăm
timpuri mai bune. Să rezolvăm, în primul rînd, problemele ce
ţin de deetatizare, consolidarea economică a mass-media şi
apoi va veni rîndul celorlalte chestiuni, spun ei. Sînt convins
că ar trebui să mergem înainte pe toate direcţiile.
CARE AR FI FORMULA IDEALĂ?
De ce sindicat avem nevoie?
Este o întrebare la care nici pe departe nu există unitate
în opinii. Chiar şi atunci cînd e vorba de cine va face parte din acest sindicat. 34% din participanţii la sondaj cred că
Sindicatul Jurnaliştilor ar trebui să includă numai angajaţii,
iar angajatorii ar trebui să se constituie într-un patronat; ceea
ce, de fapt, e şi normal să ﬁe aşa, însă 28% sînt de părerea că
sindicatul ar trebui să ﬁe constituit de către instituţiile de
presă; 27% opinează că sindicatul ar trebui să includă şi angajaţii, şi angajatorii; iar 11% consideră că sindicatul ar trebui
constituit pe principii benevole.
„Ideal ar ﬁ să avem un sindicat similar celui din Grecia,
care este foarte select atunci cînd este vorba de membri şi a
devenit o structură a cărei opinie este luată în considerare de
Guvern”, spun unii.
Alţii pledează pentru un sindicat clasic, cu o bază socială
ce ar depăşi cadrul instituţiilor mass-media, prin atragerea
editurilor, tipograﬁilor. Sindicatele jurnaliştilor din Ucraina,
la fel ca şi cele din Rusia şi Kazahstan, ca să rămînem întro regiune comparabilă cu a noastră, reunesc şi angajaţi ai
editurilor, întreprinderilor şi organizaţiilor, care au tangenţă
cu activitatea mass-media, studenţi, elevi ai şcolilor profesionale.
„De ce ne-ar trebui un sindicat al jurnaliştilor de vreme
ce avem Uniunea Jurnaliştilor? De cine trebuie protejat jurnalistul? Cum să ﬁe protejat? Nu va apărea oare un mastodont plătit din cotizaţiile jurnaliştilor?”, se întreabă scepticii,
sau, poate, anume ei sînt realiştii, care, deşi susţin că o uniune
profesională cu funcţii sindicale foarte clare ar ﬁ poate mult
mai eﬁcientă decît un sindicat, pledează pentru un sindicat.
„Dacă am avea un sindicat al jurnaliştilor, am avea drep-

tul legal de a participa la avizarea actelor legislative şi, deci,
ne-am promova mai uşor interesele prin procesul legislativ.
Alte organizaţii profesionale nu au acest drept”, declară jurnalişti apropiaţi sindicatelor.
Evident că nu există o formulă ideală. Cum nu există o
experienţă pe care am putea-o relua, fără a ţine cont de realităţile noastre.
Se poate ajunge la consens doar prin discuţii. Important
este să ne mişcăm înainte. Atît în ceea ce priveşte înﬁinţarea
sindicatului, cît şi crearea patronatului, partenerul social de
dialog al sindicatului.
DE JOS ÎN SUS
Organizarea Sindicatului Jurnaliştilor ar trebui să pornească de la organizaţiile primare (la nivel de unitate), unicele care pot decide, potrivit legislaţiei, înﬁinţarea unui sindicat
la nivel naţional.
O structură normală a sindicatului se creează de jos în
sus. Indiferent cît de bună ar ﬁ ideea, nu putem crea un sindicat fără organizaţii primare, la nivel de unitate. Este adevărat
că legislaţia în vigoare nu prevede cîte organizaţii primare
anume pot crea o structură la nivel naţional. În România
există noţiunea de reprezentativitate. La noi, nu.
Se pot reuni într-un sindicat şapte-opt sau zece organizaţii primare.
Am putea merge pe calea aceasta. În timpul discuţiilor
în cadrul a patru mese rotunde, desfăşurate în centrul, sudul
şi nordul Moldovei, a fost avansată ideea iniţierii procesului
de constituire a Sindicatului Jurnaliştilor, astfel ca în cîteva
săptămîni să ﬁe înregistrat.
Cît de viabil va ﬁ un astfel de sindicat? Este o întrebare pe
care şi-o pun mulţi. Sindicatul ar trebui să ﬁe reprezentativ,
numai astfel va avea autoritatea şi puterea pe care se contează, spun ei. Noul sindicat trebuie să se deosebească radical de
cele existente. Important este să nu ne orientăm spre modul
de organizare şi activitate a sindicatelor care există în Republica Moldova, la această concluzie au ajuns participanţii la
mesele rotunde.
Ar trebui să ne grăbim? Dar avem şi exemplul României.
Uniunea Sindicală MediaSind a trecut printr-un proces diﬁcil şi îndelungat de constituire, de la 30 de membri acum
patru ani, pînă la peste 8000 de membri în 2004 şi aﬁlierea la
Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor.
Am putea urma şi noi această cale? De ce nu?
În ﬁne, s-ar putea merge şi pe organizarea sindicatelor
jurnaliştilor pe domenii - TV, radio, ziare, tipograﬁi, care sar reuni într-o Federaţie independentă a Sindicatelor jurnaliştilor, ce ar negocia direct cu Guvernul, patronatul şi alţi
parteneri.
Există un loc viran, destul de mare, pe care ar putea ﬁ
construit un nou sindicat. Potrivit aceluiaşi sondaj, 63% din
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respondenţi au aﬁrmat că nu sînt membri ai sindicatului, iar
în două din trei instituţii de presă nu există organizaţie sindicală. Aşadar, s-ar putea începe de la unităţile în care nu
există sindicate.
DIN CE TRĂIM?
Întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem este: din ce
trăim – din cotizaţii de membru, asistenţă ﬁnanciară externă
sau alte modalităţi?
Ucraina, de exemplu, a pornit de la ﬁnanţări nerambursabile, oferite de organizaţiile internaţionale. La fel şi Rusia. De
ce am exclude şi noi această variantă?
***
Acestea sînt doar cîteva din întrebările, la care urmează să fie găsit un răspuns. Ideea va merge doar în ca-

zul în care jurnaliştii se vor simţi participanţi ai acestui
proces. În luna decembrie, va fi editată o culegere care va
include şi proiectul Statutului Sindicatului Jurnaliştilor,
alte documente, culegere ce va fi distribuită instituţiilor media, pe a căror implicare în discuţii contăm foarte
mult.
Ceea ce nu se pune la îndoială, fapt recunoscut şi
de adepţii, şi de oponenţii acestei idei, este necesitatea
stringentă a unui sindicat în presă, care să reflecte specificul domeniului şi care să pledeze pentru reglementarea drepturilor şi obligaţiilor patronatelor şi salariaţilor
privind condiţiile de muncă, salarizarea, promovarea şi
garantarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură
să asigure protecţia socială a salariaţilor, alte drepturi şi
obligaţii ce decurg din raporturile de muncă. Un sindicat al breslei care să apere şi să promoveze drepturile şi
interesele economice, sociale şi profesionale ale salariaţilor din mass-media.

Valeriu SAHARNEANU

Retransmisiuni radio-tv:
pro şi contra

Nu cunosc o altă ţară în Europa care să ﬁ reuşit „performanţa” să îşi facă atîta rău din fenomenul re-transmiterii emisiunilor unor posturi străine ca Republica
Moldova în cei aproape zece ani de existenţă a domeniului audiovizual naţional. Paradoxul este că procesul de înstrăinare metodică a spaţiului informaţional
este legat în modul cel mai direct de apariţia în 1995 a
Consiliului Coordonator al Audiovizualului, instituţie
obligată tocmai prin statutul ei să îndrepte dezvoltarea
domeniului pe făgaşul interesului naţional al ţării.
Nefericirea a fost că sarcina constituirii acestei importante instituţii de reglementare a căzut pe seama guvernării
agrariene – grupare politică formată din resturile nomenclaturii sovietice, cultivată şi sprijinită de fostul centru imperial şi avînd obiective revanşarde de anihilare a avîntului
de reintegrare a Republicii Moldova în spaţiile naţionale şi
europene ﬁreşti. Această guvernare, care în urma alegerilor
generale din 1994 a format toate instituţiile decizionale ale
statului, a evitat cu tot dinadinsul să numească în componenţa Consiliului reprezentanţi responsabili şi profesionişti
cu verticalitate. În consecinţă, criteriul loialităţii politice a
venit să înlocuiască pentru mult timp în Republica Moldova
concursul de competenţă, profesionalismul, responsabilitatea faţă de interesul public şi naţional. Aşa cum s-a întîmplat
cam în toate sferele de activitate ale ţării, sfere care au depins

de calitatea clasei politice şi de deciziile luate de aceasta, la fel
şi în domeniul audiovizualului lucrurile au fost îndreptate să
substituie interesul naţional cu interesele de dominaţie strategică ale Federaţiei Ruse în regiune.
Pocinogul l-a făcut încă în 1994, cu un an înainte să ﬁe instituit Consiliul Coordonator al Audiovizualului – autoritatea
naţională de reglementare – postul de radio Polidisc. La scurt
timp de la lansare, acest post a abandonat practica producerii
emisiunilor proprii, procedînd la retransmiterea unui post de
radio de la Moscova. Apariţia cu un an mai tîrziu a autorităţii
de stat de reglementare precum şi Legea Audiovizualului elaborată de Parlamentul agrarian nu au găsit nimic de îndreptat în
practicile deja tot mai frecvente de retransmitere a posturilor de
radio ruseşti de către deţinătorii de licenţă locali.
Nici Preşedintele ţării, nici Parlamentul şi nici Guvernul
nu au găsit de cuviinţă să redreseze situaţia în interesul publicului autohton care era nevoit să rămînă la o singură sursă de
informare – radioteleviziunea de stat controlată de forţa politică guvernantă – în timp ce audiovizualul în dezvoltare oferea
din ce în ce mai multe surse străine, ruseşti, de informare.
Valoarea informaţională a acestor surse era şi este irelevantă pentru opinia publică locală, care prin aceste mijloace
de informare era efectiv teleportată în alt mediu decît cel în
care locuia şi activa. Faptul a aranjat cum nu se poate mai
bine puterea politică de moment (şi de azi) de la Chişinău,
care, în lipsa unei monitorizări mediatice locale îşi vedea
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în modul cel mai deschis de furturi şi delapidări de bunuri publice. Este bine cunoscut că anume în această perioadă
au fost aduse cele mai grave prejudicii interesului public şi
naţional, ţara a fost năpădită de corupţie, sărăcie şi dezmăţ
juridic, situaţie care a condus în ﬁnal la instaurarea unui regim comunist de guvernare ca alternativă celui democratic,
cu care au vrut să ﬁe confundate guvernările agrariană şi cea
aderist-comunistă de la ﬁnele ultimului deceniu al secolului
trecut.
Practica s-a extins cu rapiditate spre domeniul
televiziunii, mai cu seamă al televiziunilor prin cablu,
desfăşurate la nivel de cartiere, iar treptat şi la nivel
de municipii. În doar patru ani, în lipsa unei strategii şi
concepţii naţionale de dezvoltare, a căror elaborare intră
în obligaţia directă a CCA, spaţiul audiovizual naţional
al Republicii Moldova s-a pomenit dominat aproape în
totalitate de mediile audiovizuale ruseşti, retransmise de la
Moscova de către agenţi locali cu acte în regulă.
Astfel, practica democratică a „informaţiei fără frontiere”,
promovată şi recomandată de către Consiliul Europei într-o
serie întreagă de documente, s-a transformat în ţara prost
gestionată a Republicii Moldova într-o nouă şi modernă formă de ocupaţie, ocupaţia informaţională.
Societatea civilă este cea care a dat primele semnale de
preocupare asupra retransmisiunilor abuzive şi a politicii promovate în acest sens către Consiliul Coordonator al
Audiovizualului. În luna mai 1999, Congresul Uniunii Jurnaliştilor din Moldova emite o Rezoluţie specială în care sînt
arătate pentru prima dată cauzele, efectele şi consecinţele
practicilor abuzive, indicîndu-se asupra responsabilităţilor
ce revin CCA, dar şi celorlalte instituţii-cheie ale statului
care tolerează ori chiar încurajează ocupaţia informaţională
a Republicii Moldova.
În luna august a aceluiaşi an, altă organizaţie neguvernamentală – Comitetul Absolvenţilor Instituţiilor din România
şi din Occident (CAIRO) - a acţionat în instanţă Consiliul
Coordonator al Audiovizualului pentru promovarea politicii
de rusiﬁcare prin intermediul audiovizualului. Argumentele
societăţii civile contra unor retransmiteri abuzive ale posturilor de radio şi de televiziune din Federaţia Rusă au fost
motivate de următoarele practici:
1. Opinia publică din Republica Moldova a fost privată de
surse locale de informare prin substituirea ştirilor despre
evenimentele ce se întîmplă zilnic în spaţiul ei vital cu informaţii fără valoare publică din spaţiul altei ţări.
2. În perioadele imediat preelectorale şi în plină campanie,
mediile retransmise din Federaţia Rusă s-au implicat şi se
implică politic în promovarea candidaţilor preferaţi de clasa politică de la Moscova şi în manipularea electoratului.
3. Populaţia de limbă română, majoritară în Republica Moldova, s-a pomenit în starea de discriminare lingvistică, încălcîndu-i-se dreptul de a se informa şi de a ﬁ informată

în limba nativă.
Argumentele contra acestei practici ar putea continua,
ﬁindcă efectele ei au şi vor avea repercusiuni grave în devierea Republicii Moldova de la cursul ei de orientare democratică europeană. Ingerinţele şi presiunile mediatice ale
Federaţiei Ruse asupra Republicii Moldova pot creşte avînd
în vedere şi faptul, deloc de neglijat, că majoritatea trusturilor, companiilor şi instituţiilor media din Federaţia Rusă au
fost acaparate de stat, sînt controlate în totalitate şi problema
libertăţii presei în această ţară este evidentă.
O redresare a situaţiei spaţiului informaţional al Republicii Moldova dominat de mediile din Federaţia Rusă este
imperioasă chiar şi astăzi. Evident, ea nu poate ﬁ făcută decît în cazul cînd în componenţa Consiliului Coordonator al
Audiovizualului vor ﬁ promovaţi oameni responsabili, buni
profesionişti şi buni cetăţeni. Redresarea este necesară nu
pentru că am pleda împotriva mediilor ruse din sentimente antiruseşti, ci pentru faptul că practicile retransmiterii
posturilor din spaţiul răsăritean au întrecut cu mult limitele
bunului-simţ, ale utilului. În forma abuzivă în care a ajuns,
acest fenomen frizează nu doar echilibrul informaţional şi
lingvistic al Republicii Moldova, dar şi securitatea naţională
a statului.
Or, dacă ar ﬁ să ﬁe respectate proporţiile, retransmiterea
în măsura necesităţilor a posturilor de radio şi de televiziune din alte ţări pe teritoriul Republicii Moldova este numai
şi numai în folosul publicului şi al opiniei publice autohtone. Prin corectitudinea şi profesionalismul demonstrat,
posturile de radio BBC, Europa Liberă, Deutsche Welle, Radio România Actualităţi, Radio France International-Radio
Delta şi multe alte posturi comerciale sînt agreate în spaţiul
mediatic local şi nu ridică probleme de incompatibilitate,
cu atît mai mult cu cît toate pregătesc şi difuzează emisiuni
în limba oﬁcială a statului pe teritoriul căruia şi-au extins
aria de acoperire.
În acest sens, cazurile enumerate pe domeniul posturilor
de radio străine prezente în spaţiul Republicii Moldova, dar
şi în cazul posturilor de televiziune din alte ţări preluate de
operatorii locali pentru un suport mediatic necesar în etapele iniţiale de lansare, sînt bine venite şi chiar beneﬁce. În
primul rînd, pentru auditoriul local care va deveni mai informat. Este o tendinţă ﬁrească şi inevitabilă a procesului de
globalizare informaţională care a început cu un deceniu în
urmă şi care va prolifera în perspectiva imediată a secolului
în care trăim.
Globalizarea nu înseamnă, însă, anihilarea abuzivă a spaţiilor informaţionale naţionale, aşa cum se întîmplă şi astăzi
în Republica Moldova. Chiar în cea mai recentă şedinţă a
Consiliului Coordonator al Audiovizualului care a avut loc
la 6 decembrie 2005, această „autoritate de reglementare” a
blocat în mod repetat cererile de dezvoltare a mediilor autohtone oferind şi de această dată, în mod demonstrativ şi
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ostentativ, în proporţie de 98 la sută din frecvenţele radio şi
canalele tv disponibile, pretendenţilor care retransmit posturi ale Federaţiei Ruse. Iar postul de radio Polidisc, cel cu
pocinogul de la începutul erei retransmiterilor, este identiﬁcat azi ca Russkoe Radio 1 şi Russkoe Radio 2, a obţinut fără

probleme toate frecvenţele solicitate de extindere pe teritoriul Republicii Moldova.
În această situaţie, retransmiterea este mai mult decît un
abuz, iar CCA este mai mult decît un inocent şi imparţial
distribuitor de licenţe.

Olivia PÎRŢAC

Susţinerea mass-media de către stat:
tradiţii europene şi cazul Republicii Moldova

Finanţarea mass-media este o problemă complicată, şi nu
doar în R. Moldova. Diﬁcultăţile sînt generate de faptul că
o mare parte a mijloacelor de informare în masă nu este
în stare să-şi asigure existenţa doar în virtutea vînzării
tirajului şi a plasării publicităţii. Dimpotrivă, o parte
considerabilă de publicaţii îşi datorează apariţia donaţiilor
din diferite surse, mai mult sau mai puţin transparente.

I. Subvenţionarea presei de către stat: începutul
Încă în anii ’50, multe ţări ale Europei occidentale s-au
confruntat cu problema reducerii bruşte a numărului de
ziare cotidiene. Fenomenul era observabil în special în cazul publicaţiilor locale, care nu erau în stare să concureze cu
ziarele naţionale puternice. La mijlocul anilor ’60, în ţările
din peninsula scandinavică s-au creat comisii parlamentare
speciale care trebuia să analizeze situaţia mass-media şi să
elaboreze propuneri pentru depăşirea situaţiilor nefavorabile. Anume din recomandările acestor comisii s-a născut ideea
susţinerii de către stat a presei slăbite din punct de vedere
economic1. Deoarece, în majoritatea lor, de această categorie
de presă ţineau ziarele de partid, anume ele au beneﬁciat de
partea principală a subsidiilor.
Prima ţară care a creat sistemul de dotaţii publicaţiilor
economic slăbite şi cea mai activă în acest sens este Suedia.
La baza sistemului creat stă principiul accesului egal al cetăţenilor la informaţie şi la opinii cu caracter politic, considerîndu-se că subvenţionarea presei este o garanţie pentru un
anumit nivel de pluralism pe piaţa locală.

II. Un exemplu preluat de multe ţări europene
Exemplul Suediei, într-o formulă mai mult sau mai puţin
diferită, a fost preluat de multe ţări europene. De exemplu,
Finlanda, Norvegia, Danemarca, Austria, Franţa, Germania,

Olanda au introdus subsidii pentru presă pentru a combate
problema din ce în ce mai serioasă a dispariţiei ziarelor în a
doua jumătate a sec. XX, generată în mare parte de importanţa din ce în ce mai mare a mass-media audiovizuale, costurile
din ce în ce mai mari şi concentraţia deţinerii mass-media de
către unele persoane. Fiecare ţară a stabilit explicit că subsidiile au scopul de a asigura diversitatea şi pluralismul în
democraţia modernă, stabilind condiţii şi criterii particulare
pentru ca un ziar să poată obţine subsidii (teoretic, orientarea politică nu ar trebui să aibă importanţă)2.
Ideea a fost preluată şi de Consiliul Europei care în Recomandarea nr. (99) 1 privind măsurile de stimulare a pluralismului mijloacelor de informare în masă sugerează că “Statele
membre ar putea examina posibilitatea introducerii unor sisteme de susţinere ﬁnanciară directă sau indirectă a mijloacelor
de comunicare în masă din sectoarele presei scrise şi radiodifuziunii, în special la nivel regional şi local, în vederea promovării pluralismului şi diversităţii mijloacelor de comunicare
în masă. (…) În afara măsurilor de susţinere pentru crearea,
producerea şi distribuirea conţinuturilor audiovizuale şi de
alte tipuri, care aduc o contribuţie de valoare la pluralismul
mijloacelor de comunicare în masă, Statele membre ar putea
de asemenea să examineze măsuri de susţinere de natură să
promoveze crearea de noi întreprinderi în sectorul mijloacelor
de comunicare în masă sau să asiste mijloacele de comunicare
în masă care se confruntă cu diﬁcultăţi sau care sînt obligate să
se adapteze la schimbări structurale sau tehnologice”.

III. În ce constau subsidiile?
Măsurile de susţinere în favoarea mijloacelor de comunicare
în masă se repartizează în general în două categorii: subvenţiile
directe şi măsurile indirecte, cum ar ﬁ facilităţile ﬁscale.
De exemplu, în Suedia ziarele slăbite primesc subvenţii directe, care sînt orientate nu atît la îmbunătăţirea situaţiei economice

1. După Вартанова Елена. “Спасение во имя демократии” // “ЗиП”, № 2 (1997), www.medialaw.ru.
2. După Ruth Evan. “Media subsidies”, May 1999 // www.article19.org.
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a acestor ziare, cît la menţinerea lor pe piaţă, astfel menţinîndu-se
diversitatea în presă. De asemenea, se susţin ziarele nou-apărute.
O formă de susţinere sînt creditele în condiţii preferenţiale, de
regulă, oferite pentru modernizarea tehnicii. Aceste ziare mai sînt
scutite de impozitul pe venitul din publicitate şi în ele se plasează
în mod obligatoriu reclamă de stat.
Însă unele măsuri de susţinere indirectă se referă la toate
ziarele şi constau în eliberarea de TVA şi tarife poştale scăzute.
Toate ziarele ﬁnlandeze primesc subvenţii pentru cheltuielile de transport şi difuzare.
În Rusia există o lege “privind susţinerea de către stat a
mijloacelor de informare în masă şi a producţiei de carte în
Federaţia Rusă”. În baza acestei legi, s-au adoptat legi la nivelul republicilor federative prin care se stabilesc criterii la nivel regional, care permit să se aloce anumite mijloace pentru
dezvoltarea bazei materiale a ziarelor raionale (orăşeneşti),
pentru plata serviciilor de livrare a acestora, cumpărarea hîrtiei şi acoperirea cheltuielilor pentru serviciile poligraﬁce.3
Fiecare ţară şi-a stabilit propria formulă de oferire a subvenţiilor, atît în ceea ce priveşte formele acestora, cît şi criteriile după care sînt selectate publicaţiile beneﬁciare. Iată, de
exemplu, numai cîteva dintre condiţiile pe care trebuie să le
satisfacă un ziar în Austria pentru a obţine subsidii:4
1. Să conţină informaţie cu caracter politic, economic sau
de cultură generală şi să ﬁe de interes mai mult decît local
2. să ﬁe distribuit şi să aibă importanţă mai mult decît regională
3. să ﬁe tipărit şi publicat în Austria
4. să ﬁe publicat de cel puţin 50 de ori pe an ş.a.

IV. Consecinţe nefaste ale subvenţionării
Însă condiţiile respective din Austria au făcut ca să primească subsidii doar ziarele de interes naţional, care şi aşa
erau puternice, iar cele de partid, care exprimau o singură
orientare, au început să cam dispară.
Subsidiile nu constituie întotdeauna un instrument pozitiv
pentru dezvoltarea mass-media. În unele cazuri, ele constituie
un instrument discriminatoriu, căci susţinerea unor anumite
ziare aduce la întărirea acestora, în schimb, alte ziare slăbesc şi
dispar. Deci intervenţia statului, dacă nu este dirijată judicios,
poate produce în anumite cazuri o inegalitate nejustiﬁcată.
De altfel, în Austria, Franţa şi chiar Suedia au avut loc
discuţii privind faptul că subvenţionarea respectivă nu a fost
total liberă de inﬂuenţa politică.
În Recomandarea Consiliului Europei nr. (99) 1 privind
măsurile de stimulare a pluralismului în mijloacele de informare în masă se abordează şi această problemă: “Orice mă-

suri de susţinere trebuie să se acorde pe baza unor criterii
obiective şi nepărtinitoare, în cadrul unor proceduri transparente şi să ﬁe supuse unui control independent. Condiţiile
de oferire a subsidiilor necesită a ﬁ revăzute periodic pentru a înlătura încurajarea întîmplătoare a oricăror procese
de concentraţie a mass-media sau îmbogăţirea neconformă a
întreprinderilor, care obţin venit din această susţinere.”
Există şi opinia că subvenţionarea, de fapt, slăbeşte ziarele
prin faptul că nu le permite să devină puternice din punct de
vedere comercial şi capabile să concureze cu tehnologiile noi
din mass-media.
De exemplu, în Danemarca ideea subvenţionării massmedia a fost respinsă o perioadă îndelungată. Principalul argument „contra” era teama de a pune presa într-o dependenţă ideologică faţă de stat. Alt argument însă reieşea din faptul
că, păstrîndu-se pe piaţă ziare ineﬁciente şi prost dirijate, statul doar îndepărtează adaptarea industriei la condiţiile economiei de piaţă. Totuşi, în anii ’70 şi în Danemarca au fost
introduse subvenţii modeste pentru presa slăbită, partajate
prin intermediul Institutului ﬁnanciar al presei.
Deşi metodele de subvenţionare a presei variază de la o
ţară la alta, se pare că, în poﬁda subvenţionării, ziarele continuă să dispară de pe pieţele acestor ţări5.

V. Consecinţe favorabile ale subvenţionării
Totuşi, în general, sistemul de susţinere economică a presei
este apreciat ca efectiv. Majoritatea publicaţiilor care au primit
subsidii încă mai există. Statul suedez oferă sume mici ziarelor,
însă aceste sume le acoperă 15-20% din cheltuielile de producţie, ceea ce înseamnă că, fără subsidii de la stat, aceste ziare
s-ar ﬁ închis cu siguranţă. Economiştii ﬁnlandezi au apreciat
situaţia în felul următor: dacă piaţa de publicaţii a Finlandei
ar ﬁ reglementată doar de regulile economiei de piaţă, atunci
astăzi ar ﬁ lipsit jumătate din publicaţiile existente6.

VI. Situaţia în R. Moldova
În R. Moldova instituţia subvenţionării publicaţiilor periodice de către stat există, însă într-o formulă speciﬁcă, discriminatorie. Astfel, statul îşi are publicaţiile sale. Începînd
cu anii ’90, la diferite etape, statul a avut mai multe sau mai
puţine publicaţii, în funcţie de cît putea duce în spate. Unele
inocente, altele mai puţin inocente şi folosite masiv pentru a
îndoctrina populaţia cu idei favorabile guvernării.
În anul 2005, însă, nemulţumirile existente au generat
un nou proces: cel al deetatizării presei de stat. A început în
iunie, cînd au fost adoptate, pe rînd, două Hotărîri ale Gu-

3. Vezi mai amănunţit în Балытников Вадим, Гудкова Вероника. “Регионы поддерживают прессу “ // “ЗиП”, № 2 (1997), www.medialaw.ru.
4. După Ruth Evan. “Media subsidies”, May 1999 // www.article19.org.
5. După Ruth Evan. “Media subsidies”, May 1999 // www.article19.org.
6. După Вартанова Елена. “Спасение во имя демократии” // “ЗиП”, № 2 (1997), www.medialaw.ru.
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vernului: una privind lichidarea Întreprinderii de Stat ziarul
„Nezavisimaia Moldova”7, şi a doua privind lichidarea Întreprinderii de Stat ziarul „Moldova Suverană”8. Consiliul municipal Chişinău a lichidat organul de presă al Primăriei Chişinău: Agenţia de ştiri „Info-prim”. Acesta este începutul. El a
generat mai multe nemulţumiri, dar consecinţele vor deveni
mai clare peste ceva timp, cînd se vor mai lămuri lucrurile.
Se implică activ şi ziarele independente locale, solicitînd
deetatizarea presei locale de stat. La 26 iulie, Asociaţia Presei
Independente şi Centrul Independent de Jurnalism au organizat o masă rotundă la această temă. În cadrul ei s-a adoptat o
Rezoluţie, semnată de 22 de persoane, în cea mai mare parte
reprezentanţi ai ziarelor locale independente. Această Rezoluţie
menţionează, printre altele: “După revenirea la raioane şi reapariţia gazetelor raionale, editate de administraţile publice locale
la iniţiativa preşedintelui Voronin, condiţiile de funcţionare a
ziarelor regionale şi locale independente s-au înrăutăţit sub mai
multe aspecte. Astfel, ele sînt nevoite să reziste nu numai concurenţei neloiale, ci şi unor presiuni administrative, şi chiar hărţuirii din partea unor funcţionari locali. Fiind subvenţionate din
bugetele publice locale, ziarele consiliilor raionale se vînd la un
preţ mai mic decît cele private; în unele raioane, primăriile, instituţiile de stat, oﬁciile poştale au sarcini concrete de abonare la
ziarele editate de consiliile raionale, în timp ce ziarele independente întîmpină piedici în campanile de abonare; distribuirea
publicităţii se face în folosul ziarelor de stat.
O asemenea situaţie nu este conformă cu standardele democratice în domeniul mass-media. Politica de subminare a
presei independente locale este contrară angajamentelor Republicii Moldova privind respectarea libertăţii mass-media şi a libertăţii de exprimare. Referindu-se concret la subiectul ziarelor
raionale, reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Miklós
Haraszti, care a vizitat RM în octombrie 2004, a declarat: “Conceptul unei prese sprijinite din bani publici este incompatibil
cu democraţia avansată. Ca o minimă condiţie, numărul unor
asemenea ziare nu trebuie să crească şi nu trebuie să existe discriminare administrativă sau economică (publicitate) faţă de
presa independentă. Nu e nevoie de a restabili aşa-zisele “gazete
raionale”, adică ziarele plătite de administraţiile locale”. (...)
Planul de acţiuni UE-RM prevede, printre altele, „asigurarea relaţiei transparente între autorităţi şi instituţiile media
în conformitate cu recomandările Consiliului Europei; ajutor
ﬁnanciar din partea statului pentru mass-media, acordat în
baza criteriilor stricte şi obiective aplicate egal pentru toate
mass-media; elaborarea şi implementarea unui cadru legal
adecvat ce garantează libertatea expresiei şi a mass-media, în
conformitate cu standardele europene şi în baza recomandărilor Consiliului Europei”. (...)
În urma procesului de deetatizare va avea de cîştigat şi statul, şi societatea, şi jurnaliştii. Statul – ﬁindcă va scăpa de pova-

ra cheltuielilor pentru întreţinerea ziarelor de stat. Societatea
– ﬁindcă va beneﬁcia plenar de unul din cele mai importante
instrumente de control asupra Puterii, de o presă de calitate,
obiectivă, care poate exista doar în situaţia cînd pe primul plan
sînt puse necesităţile şi interesele cititorilor, şi nu ale autorităţilor sau formaţiunii de guvernămînt; jurnaliştii vor obţine
posibilitatea de a activa în condiţii egale, civilizate, proprii unei
societăţi democratice, bazate pe economia de piaţă.”
Reprezentanţii ziarelor ﬁnanţate de consiliile raionale nu
au semnat Rezoluţia menţionată, şi este de înţeles: este foarte
comod cînd ai un salariu asigurat, ştii ce trebuie să faci şi nu
te ameninţă concurenţa.

VII. O întrebare complicată
Şi totuşi care ar trebui să ﬁe rolul statului în mass-media
din R. Moldova? Mass-media ﬁnanţate de stat au fost într-atît
de părtinitoare în ultimul deceniu, încît este evident că formula existentă pînă acum este inacceptabilă. Dar oare trebuie să
renunţăm la investiţii de stat în mass-media? Poate că trebuie
să schimbăm doar formula? De exemplu, într-un raion există
doar 2 ziare: însă unul îşi are sediul într-o şcoală şi nu plăteşte arenda şi nici energia electrică, iar colaboratorii ziarului
sînt salariaţi ai bugetului raional, iar celălalt nu are nimic de la
acest buget. De ce nu s-ar susţine din bugetul raional ambele
ziare în aceeaşi măsură? De exemplu, ambele să beneﬁcieze
de spaţiu în mod gratuit şi să li se ofere o anumită sumă egală
pentru plata energiei electrice şi cheltuielile de publicare? (Iar
celelalte chestiuni să ﬁe consecinţe naturale ale managementului şi profesionalismului respectivelor ziare.)
Mai exact, întrebarea ar ﬁ: am putea elabora nişte criterii
obiective în R. Moldova care să permită susţinerea mass-media de către stat într-o anumită măsură, fără ca această susţinere să aducă şi la înregimentare cu caracter politic? Şi ar
aduce ceva bun această susţinere, dacă ar exista? Are rost să
elaborăm o lege în acest scop?

VIII. Ce trebuie să facă statul?
Am intuiţia că răspunsul la întrebările de mai sus ar ﬁ
negativ la etapa actuală. În ţara noastră există atîta cenzură şi atîtea forme de presiune asupra mass-media din partea
guvernării, încît nu ştiu dacă cineva crede că, totuşi, pot ﬁ
create şi implementate acele criterii obiective care să salveze
diversitatea şi pluralismul, publicaţiile, fără ca interesele politice sau comerciale ale guvernării să aibă vreo pondere în
acest proces.
Şi totuşi statul ar putea şi trebuie să aplice anumite măsuri de susţinere a publicaţiilor. Dar fără discriminare. Statul
trebuie să introducă pentru presă diverse facilităţi ﬁscale, iar

7. Hotărîrea Guvernului cu privire la lichidarea Întreprinderii de Stat ziarul „Nezavisimaia Moldova” Nr. 515 din 01.06.2005, M.O. nr. 77-79, 2005.
8. Hotărîrea Guvernului cu privire la lichidarea Întreprinderii de Stat ziarul „Moldova Suverană” Nr. 587 din 20.06.2005, M.O. nr. 86-88, 2005.
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monopolistul „Poşta Moldovei” trebuie să reducă costurile, inclusiv preţul subvenţionării pierderilor acestuia de către stat.
Deocamdată, toate facilităţile acordate de către stat presei
se reduc la art. 103 alin 1) pct. 22 din Codul Fiscal din care
rezultă că TVA nu se aplică la importul mărfurilor, serviciilor şi pentru livrările de mărfuri, servicii ce se referă la
“producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic), precum şi serviciile de
editare a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice, cu
excepţia celor cu caracterul menţionat”. În baza acestei prevederi a Legii, Ministerul Finanţelor, “pentru a călăuzi şi a
îndruma lucrul practic” a elaborat un Comunicat privind
scutirea de TVA a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice (Nr.05/1-2-07/287 din 16.05.2001)9. Numai că acest Comunicat mai mult complică lucrurile, decît ajută, restrîngînd
nejustiﬁcat acţiunea legii.
În practică, multe publicaţii nu se complică şi plătesc
TVA, la fel fac editurile şi tipograﬁile, deşi este evident că nu
ar trebui să o facă.
În aceste condiţii, nici acest articol nu poate ﬁ privit ca o
reală facilitate din partea statului, în condiţiile în care apar
întrebări în procesul aplicării lui şi el nu este suﬁcient de clar
şi general pentru a ﬁ implementat fără probleme.
Urmează ca publicaţiile să-şi concentreze eforturile şi săşi stabilească clar, în primul rînd pentru sine, ce vor de la stat,
pentru ca şi organizaţiile nonguvernamentale în domeniul
mass-media să aibă un punct de referinţă clar atunci cînd luptă
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare ale mass-media.
Şi apoi, de ce ar acorda statul facilităţi, dacă nimeni nu le cere?

IX. O ultimă problemă: lipsa investiţiilor străine
Foarte des se vorbeşte despre lipsa investiţiilor străine

în publicaţiile moldoveneşti. Nu ştiu de ce nu s-a prea atras
atenţia la faptul că, în baza legislaţiei, ele sînt aproape fără
sens. Un străin nu poate avea decît pînă la 49% din capitalul
statutar al unei publicaţii şi în nici un caz nu poate ﬁ redactor-şef. Acestea sînt prevederi în vigoare ale Legii presei11.
Aceeaşi situaţie este, în principiu, şi în domeniul audiovizualului: „Persoanele ﬁzice sau juridice străine, cu excepţia
celor de la întreprinderile mixte la care participă subiecţi
din Republica Moldova, nu au dreptul să fondeze instituţii ale audiovizualului pe teritoriul Republicii Moldova.”12 În
domeniul audiovizualului, asemenea restricţii sînt răspîndite pe larg în lume şi nu numai în ţările în tranziţie, ci şi în
Occident, inclusiv în SUA. Suspiciunile în privinţa proprietăţii străine îşi au originea încă în perioada războaielor, cînd
exista teama că radioul şi televiziunea vor ﬁ utilizate pentru
o propagandă cu caracter ostil. Mai există şi opinia că obiectele deţinute de cetăţenii ţării respective pot ﬁ controlate mai
uşor în timpul crizelor naţionale, decît corporaţiile ce se aﬂă
în proprietate străină.
Totuşi, în domeniul presei scrise restricţiile de acest fel
sînt alogice. Faptul că un cetăţean străin îşi va înﬁinţa o publicaţie în R. Moldova nu constituie în nici o formă un pericol sau o subminare a economiei, dimpotrivă nu este exclus
că investiţiile străine ar putea aduce ceva nou, şi poate chiar
pozitiv în presa din R. Moldova.
De altfel, chiar şi în domeniul audiovizualului aceste
prevederi restrictive par arhaice şi fără sens. Apărarea pieţei informaţionale interne are rost doar în condiţiile unor
hotare închise. Astăzi Internet-ul, televiziunea prin satelit
şi alte tehnologii informaţionale moderne ale prezentului
şi cele de viitor transformă piaţa informaţională a oricărei
ţări într-una absolut transparentă. Trebuie să adaptăm şi
legislaţia la condiţiile societăţii informaţionale globale.

9. publicat în M.O. nr. 75-77/212 din 06.07.2001.
10. Legea presei Nr.243-XIII din 26.10.94, M.O. nr.2/12 din 12.01.1995. Art. 5: “(3) Persoanele ﬁzice şi juridice străine au dreptul să participe la fondarea publicaţiilor periodice şi agenţiilor de presă numai în calitate de cofondatori şi să deţină cel mult 49% din capitalul statutar.”; Art. 8: “(6) Redactorul (redactori-şef)
ai publicaţiilor periodice şi conducători ai agenţiilor de presă pot ﬁ numai cetăţeni ai Republicii Moldova”.
11. Legea audiovizualului Nr.603-XIII din 03.10.95, M.O. nr.70/798 din 14.12.1995: art. 5 alin. (2)

Nicolae NEGRU

Monitorizarea mass-media în RM
Monitorizarea permanentă a conţinutului ziarelor, a
emisiunilor radio şi tv în alte scopuri decît cenzura, ţine
de mecanismele de reglementare şi autoreglementare
a activităţii mass-media într-o societate democratică.
Modul cum reﬂectă mass-media realitatea, libertatea
de exprimare, accesul diferitelor categorii de populaţie
la informaţie, tendinţele editoriale trebuie să intereseze
autorităţile publice, societatea civilă, partidele politice
care urmăresc obiectivul democratizării RM.

Monitorizarea alegerilor
Primele monitorizări au fost efectuate în campaniile
electorale, la solicitatea unor organisme europene - Consiliul Europei, OSCE, de către Institutul European pentru Mass-Media, creat în 1989, special pentru a urmări
dezvoltarea mass-media în ţările central- şi est-europene
aflate în tranziţia spre democraţie. EIM a monitorizat în
RM alegerile parlamentare din 1994, alegerile preziden-

revistã analiticã
11
11

decembrie 2005

Spaţiul informaţional
ţiale din 1996, alegerile parlamentare din 1998 şi 2001.
Abia în vara anului 1997 (16-22 iunie), Centrul de Analiză
şi Investigaţii Sociologice, politologice şi Psihologice CIVIS
efectuează o primă monitorizare a Televiziunii de Stat Moldova 1 şi a televiziunii private „Catalan” pentru a stabili modul în care aceste posturi reﬂectă „viaţa politică din preajma
campaniei electorale”. (Alegerile parlamentare urmau să aibă
loc în primăvara anului 1998). Monitorizarea a fost ﬁnanţată
de către Fundaţia Soros, iar consultant principal a fost Bruno
Ştefan, directorul adjunct al Centrului Independent de Studii
Sociale şi Sondaje din Bucureşti.) Monitorizarea respectivă
a vizat tipologia ştirilor – ponderea ştirilor social-politice
interne şi a celor internaţionale, tematica ştirilor interne şi
geograﬁa (ţările de referinţă) ştirilor internaţionale, gradul
de mediatizare a puterii şi a partidelor politice, contextul pozitiv sau negativ al mediatizării diferiţilor agenţi politici şi
sociali.
Metodologia respectivă a fost aplicată în cadrul monitorizării, în parteneriat cu Centrul Independent de Jurnalism, a
alegerilor locale din 2003. În alegerile parlamentare din 2005,
baza metodologică a monitorizării a fost asigurată de organizaţia internaţională „Campania Globală pentru Libertatea de
Exprimare „Articolul 19”, care se arată preocupată de evoluţia mass-media în spaţiul postsovietic.
La monitorizarea alegerilor locale din municipiul Chişinău, din 2005, a participat pentru prima dată şi IMAS Chişinău, care a sintetizat metodologiile aplicate de Agenţia de
Monitorizare a Presei din Bucureşti şi de Centrul Independent de Jurnalism din Chişinău.

Cine ar mai trebui să monitorizeze
Conform legislaţiei în vigoare, Comisia Electorală Centrală şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului deţin funcţii de monitorizare a conţinutului programelor mass-media.
Aceste două instituţii au obligaţia de a reglementa modul de
reﬂectare a campaniilor electorale de către mass-media şi a
veghea la asigurarea unor condiţii egale de acces la mass-media publice pentru toţi candidaţii electorali. Cu toate acestea,
nici Comisia Electorală Centrală, nici Consiliul Coordonator
al Audiovizualului nu au monitorizat pînă acum mass-media
şi nici nu au comandat astfel de monitorizări, în principal,
din cauza ﬁnanţării insuﬁciente.
De asemenea, Legea audiovizualului, adoptată în octombrie 1995, obligă, prin articolul 38, Consiliul Coordonator
al Audiovizualului să întocmească anual un raport privind
„modul în care titularii licenţelor de emisie respectă obligaţiile prevăzute de legea respectivă. Ceea ce presupune
implicit funcţii de monitorizare a programelor radio şi TV
difuzate pe teriotriul RM. Pînă în prezent însă, monitorizările CCA sunt sporadice şi vizează doar unele aspecte ale activităţii mass-media. De exemplu, în ianuarie-febriuarie 2005,

CCA a organizat monitorizarea posturilor naţionale, publice
şi private, şi a unor posturi locale, publice şi private, sub aspectul „calităţii limbii” vorbite la aceste posturi (Moldova 1,
Euro TV-Chişinău, Antena C, Moldova 1, NIT, Radio Bălţi,
TV Bălţi, Sănătate, Radio-Moldova). (Recent, CCA a anunţat
că a procurat utilaj tehnic necesar monitorizării permanente
a posturilor de radio şi televiziune.)
Guvernele de pînă acum nu au fost interesate în a se
asigura că posturile ﬁnanţate din bani publici se bucură de
independenţă editorială şi îşi exercită funcţiile esenţiale de
informare a publicului asupra chestiunilor de interes public,
de acoperire obiectivă şi echilibrată a evenimentelor, de respectare a pluralismului de opinii şi de oferire a unui acces
echitabil tuturor partidelor politice aﬂate în competiţia electorală, după cum o cer recomandările Consiliului Europei şi
ale altor organisme europene.
Elaborînd un cod al principiilor de etică profesională,
aprobat, în mai 1999, breasla jurnalistică şi-a epuizat resursele organizatorice, şi nu reuşeşte nici pînă azi să creeze un
mecanism care să monitorizeze în permanenţă şi să sancţioneze abaterile de la principiile aprobate de majoritatea organizaţiilor de ziarişti. E adevărat, există o Comisie Naţională
de Etică, dar funcţiile acesteia se rezumă la examinarea unor
interpelări accidentale. Spre deosebire de alte ţări, în RM lipseşte un „cîine de pază” care să semnaleze periodic tendenţiozitatea, partizanatul, falsul, minciuna din emisiunile, ştirile,
talkshow-urile, articolele ziariştilor moldoveni.

Alte monitorizări
După adoptarea Legii privind transformarea Companiei „Teleradio Moldova” în instituţie publică şi în legătură cu interesul şi chiar îngrijorarea manifestată faţă de
partizanatul Radio Moldova şi, în special, TV Moldova 1,
Centrul de Jurnalism, în colaborare cu Centrul şi Asociaţia Presei Electronice APEL, au efectuat monitorizări
ale programelor de ştiri şi ale emisiunilor social-politice
pentru a stabili „gradul de respectare a Legii cu privire
la instituţia publică naţională a audiovizualului în partea
care stabileşte obiectivele principale ale companiei (art 2):
a) asigurarea accesului liber al societăţii la informaţie; b)
reﬂectarea obiectivă şi plenară a tuturor aspectelor vieţii
social-politice, economice şi culturale ale ţării; c) realizarea dreptului persoanei la libera exprimare a ideilor şi
a opiniilor politice, religioase, naţionale, sociale şi de alt
ordin, respectîndu-se interesele generale ale societăţii; d)
reﬂectarea intereselor tuturor păturilor sociale, propagarea păcii, umanismului şi altor valori democratice”.
În cadrul Centrului de Jurnalism au fost efectuate şi alte
monitorizări, în special, ale modului de reﬂectare de către
presa moldovenească a diversităţii, a problemeleor interetnice, conﬂictului transnistrean, traﬁcului cu ﬁinţe umane.
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Libertatea presei
De ce nu există o instituţie specializată
în monitorizări?
Monitorizările mass-media reﬂectă, pe de o parte, nivelul
de dezvoltare a industriei şi a infrastructurii mediatice, iar, pe
de altă parte, capacitatea de organizare şi autoreglementare
a breslei ziaristice. În RM, se resimte acut lipsa unei instituţii
specilizate în monitorizări mass-media. Veriga slabă a proce-

sului actual de monitorizare sunt operatorii, imposibilitatea
de a-i asigura cu un loc permenent de lucru, pentru a beneﬁcia de cunoştinţele şi experienţa acumulate de ei. Deseori,
o monitorizare nouă înseamnă şi instruirea unor operatori
noi. Acumulările tehnice, metodologice, organizatorice de
pînă acum au creat premise suﬁciente pentru apariţia unei
instituţii specializate în domeniu, independentă din punct de
vedere ﬁnanciar.

Dan DUNGACIU

Presa de vitrină sau fenomenul
„cutiei negre”
În R. Moldova media independentă există. Este indubitabil. Da, avem ziare, posturi de radio, televiziuni. Orice
oﬁcial sau funcţionar public care face o statistică sau o
dare de seamă poate zîmbi satisfăcut la ﬁnalul ei. (Precum în gluma aceea faimoasă din vremea comunismului despre recoltele agricole: „am terminat de recoltat în
ziare, mai avem să terminăm la radio şi la televizor”).
Sigur, există, şi cine ar putea contesta asta. Dar, dacă luăm
în serios ideea „spaţiului public”, lucrurile nu pot ﬁ – şi nu
sînt – atît de simple.
Conform tuturor sondajelor de opinie publică lansate le
Chişinău de cîţiva ani încoace (surse: Barometrul de Opinie Publică efectuat de IPP, Chişinău, Sondajele IRI / Gallup
etc.), presa scrisă este principala sursă de informare politică
pentru circa 7-8 % dintre s ubiecţi la nivelul întregii ţări.
Dacă ne uităm la mediul rural, vom sesiza că, în ceea ce priveşte consumul de presă scrisă, cifrele sînt mult mai reduse decît media pe republică. Pe ţară, radioul urcă la 11% ca
sursă principală de informare, iar televiziunea domină copios: 50-70%, depinde de sondaje. Televiziunea naţională a
R. Moldova este, practic, actor unic pe piaţa ştirilor politice
cu un procent de circa 70% de încredere parţială sau deplină.
În plus, o cercetare de opinie publică girată de IDIS Viitorul
(octombrie 2004) ne dezvăluie un lucru frapant: „pluralismul
de opinii” este sintagma care, ca primă opţiune, redă cel mai
bine guvernarea democratică doar pentru 4% dintre respondenţi (a doua opţiune 3%), iar „presa liberă şi independentă”
doar pentru 2% (a doua opţiune 3%).
Cum „citim” democraţia / democratizarea R. Moldova
prin aceste cifre? Vom spune, într-o primă instanţă, că diferenţele dintre presa scrisă şi audiovizual sînt vizibile în orice
ţară democratică din lume. Deci, R. Moldova se înscrie întrun trend. Şi observaţia ar ﬁ exactă, dar nu ar ﬁ adevărată.
Căci, dacă aşa stau lucrurile, statistic vorbind, în ţările democratice, există acolo o curea de legătură între cele două
componente ale media: televiziunile sau radiourile sînt cutii

de rezonanţă pentru multe din subiectele livrate publicului
de către presa scrisă. Altminteri spus, agenda presei scrise
devine şi agenda audio-vizualului, iar diferenţele cantitative
(procentuale) dintre ce apare în ziare şi ce se spune la televizor se diminuează sau devin irelevante.
Şi aici apare diferenţa crucială dintre media din R. Moldova şi media din democraţiile funcţionale (România, de pildă). În R. Moldova, cureaua de legătură dintre presa scrisă şi
televiziune (în special, cea naţională) nu există. Avem de-a
face, de cele mai multe ori, cu discursuri paralele, care nu se
întîlnesc niciodată şi, practic, nu se confruntă la nivel naţional în nici un fel.
În termenii consacraţi aici, „spaţiul public” din R. Moldova
nu există. Nu există acel acces liber – în sensul „ideal-tipurilor”
weberiene – la discursul public, nu există acces egal al actorilor
sau al opiniilor, nu există un spaţiu în care actorii şi opiniile
se pot întîlni şi, în urma întîlnirii, al dezbaterii, al dialogului,
să rezulte, în ﬁnal, puncte de vedere şi decizii. În lipsa acestui
spaţiu public – căci nu poţi compara ponderea presei scrise cu
cea a televiziunilor, mai ales a celei naţionale -, nu avem discursuri publice, ci monologuri cu forţă de impact net diferită:
una se scrie la gazete, alta se spune la televizor. Argumentul şi
justiﬁcarea unei decizii sînt de cele mai multe ori pur politice
(nici măcar în sensul subtil alocat de Foucauld!), fără să treacă
prin furcile caudine ale dialogului public (de aici şi cvasi-inexistenţa instituţiei talk-show-ului).
Încă o dată. Presă liberă există în R. Moldova. Dar mecanismele structurale care există şi sînt perpetuate la nivelul
societăţii pulverizează pur şi simplu ideea de diversitate, căci
ponderile discursurilor publice sînt incomparabile. De aici
aparentul paradox: deşi există presă liberă (iar mulţi jurnalişti
pot scrie absolut ce vor în gazetele lor), nu există „spaţiu public”, deci, în consecinţă, nu există pluralism media real. Avem
de-a face cu o democraţie media de vitrină, în care discursurile
publice neacreditate aprioric de o instanţă politică au un acces
limitat: circulă libere într-o cutie neagră din care nu pot ieşi cu
nici un chip. Sînt autori şi ziare care se adresează, călcîndu-se
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pe picioare, aceluiaşi public, puţin numeros şi constrîns, şi el,
din raţiuni economice să cumpere tot mai puţine gazete. Televiziunea este şi mai comodă, şi mai ieftină!

În ultimă instanţă, aparentul paradox se poate exprima
aşa: în R. Moldova există presă liberă, dar nu există democratizarea spaţiului public.

Corina FUSU,
jurnalistă, copreşedintele Comitetului pentru Apărarea Demnităţii Umane şi Profesionale

Un protest jurnalistic neîncheiat
la „Teleradio-Moldova”
Protestele au început la 27 iulie 2004, în mod spontan.
Analizînd retrospectiv evenimentele de atunci, pot
spune cu siguranţă că în dimineaţa acelei zile, nu ne
gîndeam decît la organizarea unei conferinţe de presă,
în timpul pauzei de prînz.
Dimineaţa, organizasem o şedinţă a Comitetului Anticenzură din Presa Electronică la care au participat şi directorii de Departamente Actualităţi Radio şi TV, Valentina Ursu
şi Valeriu Frumusachi, şi decisesem să constituim Comitetul
pentru Apărarea Demnităţii Umane şi Profesionale. La şedinţa respectivă l-am invitat şi pe Dorin Chirtoacă, pe atunci
coordonator de proiecte la Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului, pe care prin vot majoritar l-am ales reprezentant juridic al CADUP.
Vroiam să informăm opinia publică şi presa despre mai
multe ilegalităţi, comise de administraţia Companiei în procesul de transformare a Companiei de Stat „Teleradio-Moldova” în Instituţie Publică Naţională a Audiovizualului. Despre
modul arbitrar de transformare a Companiei, cu încălcarea
legislaţiei, am sesizat încă în data de 15 iulie administraţia
Companiei „Teleradio-Moldova”, Consiliul de Observatori,
Comisia Parlamentară pentru mass-media, procuratura generală a Republicii Moldova, de la care nu primisem nici un
răspuns.
Se apropia de sfîrşit Concursul de angajare a specialiştilor
în noua instituţie, iar rezultatele acestui concurs demonstrau
că au fost excluşi din cursă tocmai acei jurnalişti care din
2001 s-au opus în mod constant cenzurii şi au luptat pentru
transformarea Radioteleviziunii de stat într-o instituţie în
serviciul publicului. În semn de protest, a părăsit comisia de
concurs, reprezentantul colectivului în această comisie, Mircea Surdu, iar comisia nu s-a sinchisit să-şi continue lucrările
în lipsa unui delegat din partea salariaţilor.

Învinuiţi de politizare de către comunişti
Asta ne-a determinat să plecăm după conferinţa de presă
ce a avut loc la 27 iulie 2004 în faţa Televiziunii, spre Casa
Radio şi să urcăm la etajul 5 unde se aﬂa sala de concurs.

Eram în jur de 60 de persoane şi am intrat în sală. Cei şase
membri ai comisiei de concurs n-au reacţionat în nici un fel
la declaraţia şi revendicările noastre.
După cîteva ore de negocieri, în prezenţa liderilor grupurilor parlamentare, am înţeles că vorbim în limbi diferite. Şi
asta pentru că liderul fracţiunii comuniştilor, Victor Stepaniuc, a declarat că acţiunea noastră este una politică. Această opacitate şi refuzul de comunicare din partea conducerii
„Teleradio-Moldova” ne-a îndîrjit şi am luat decizia de a nu
părăsi sala de concurs pînă nu ni se îndeplinesc revendicările înaintate, printre care demisia administraţiei Companiei
„Teleradio-Moldova”, anularea deciziilor comisiei de concurs
şi reformarea Legii audiovizualului public. Eram siguri că întreaga societate moldovenească va reacţiona, se va indigna şi
ne va ajuta să repunem lucrurile pe făgaşul normalităţii.

Ultimul reportaj la TV M1
Nu m-am gîndit nici pentru o clipă atunci că reportajul
despre conferinţa de presă şi celelalte evenimente legate de
acţiunile de protest ale jurnaliştilor din 27 iulie, pus pe post
la jurnalul de ştiri de la ora 21.00, va ﬁ ultimul meu reportaj
la postul de televiziune Moldova1. Chiar la sfîrşitul ştirilor,
preşedintele Companiei, Ilie Teleşco, a emis un ordin prin
care suspenda din funcţie mai mulţi jurnalişti şi le interzicea
accesul pe teritoriul „Teleradio-Moldova”. Conform Codului
Muncii, ar ﬁ trebuit să mai muncim încă două luni, noi cei
care urma să ﬁm disponibilizaţi.
Toate aceste nelegiuiri ne-au făcut să iniţiem proteste
non-stop care au durat neaşteptat de mult – pînă la 30 decembrie 2004. Protestele au fost autorizate de Primăria Municipiului Chişinău, atît cele din scuarul din faţa Casei Radio,
cît şi mitingurile din scuarul din preajma monumentului lui
Ştefan cel Mare şi pichetările Parlamentului.
În faţa Casei Radio am protestat non-stop pînă la sfîrşitul lunii septembrie. Se făcuse prea frig ca să dormim sub
cerul liber, autorităţile n-au reacţionat în nici un fel la greva
foamei în care au intrat pe rînd, pe parcursul unei luni de
zile, mai mulţi jurnalişti, regizori, combatanţi ai războiului de
pe Nistru şi academicianul Anatol Codru. Consiliul de Ob-
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servatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului,
întrunit la 23 septembrie 2004, n-a acumulat numărul necesar de voturi pentru a aproba propunerile lui Val Butnaru,
membru al CO, cu privire la demiterea administraţiei Companiei „Teleradio-Moldova” şi anularea deciziilor Comisiei
de Concurs.

Cinci luni de proteste non-stop
Protestele au durat timp de 5 luni, şi tot speram că
eforturile noastre nu vor ﬁ zadarnice, luînd în considerare
faptul că urmăream un scop în interesul întregii societăţi,
cel de a scoate de sub controlul puterii politice cea mai
importantă instituţie audiovizuală din Republica Moldova. Societatea moldovenească ne-a sprijinit atît cît i-a
permis gradul de dezvoltare a conştiinţei civice. Au stat
alături de noi doar cei care au avut de suferit de pe urma
unui sistem totalitar: deţinuţii politici, victimele deportărilor în Siberia, combatanţii războiului de pe Nistru, părinţii, elevii şi profesorii şcolilor din stînga Nistrului, cu
predare în limba română, închise abuziv de administraţia
regimului lui Smirnov. Reîntoarcerea studenţilor din vacanţă am aşteptat-o zadarnic – tineretul nostru n-a înţeles
deocamdată cît de importantă este libertatea de exprimare
pentru o societate care se vrea democratică.
Am mizat foarte mult şi pe sprijinul instituţiilor europene, pe care le-am informat în mod constant despre situaţia de
criză de la „Teleradio-Moldova”. Ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene (Marea Britanie, Franţa, Germania,
Ungaria, Polonia), precum şi Ambasada Statelor Unite ale
Americii, misiunea OSCE în Republica Moldova, reprezentantul special al secretarului general al Consiliului Europei,
abia în data de 4 octombrie au făcut publică o declaraţie comună, în care îşi exprimau îngrijorarea în legătură cu situaţia
de criză de la Compania „Teleradio-Moldova”.

După critica preşedintelui Voronin, e schimbat
doar directorul Televiziunii
Dar nici administraţia Companiei şi nici autorităţile R.
Moldova n-au luat în calcul îngrijorările exprimate în această declaraţie. În acelaşi mod sﬁdător au fost ignorate recomandările lui Miclos Haraszti, comisarul OSCE pentru presă, care propunea organizarea unui concurs pentru locurile
rămase vacante la „Teleradio-Moldova”, care să ﬁe jurizat de
o comisie din care să facă parte şi reprezentanţi din partea
Comitetului pentru Apărarea Demnităţii Umane şi Profesionale. La sfîrşitul lunii decembrie 2004, s-a arătat interesat de
problema audiovizualului naţional şi preşedintele Republicii
Moldova, Vladimir Voronin. Ca reacţie la raportul lui Miclos
Haraszti despre situaţia presei din Moldova, Voronin adresează un Apel către Consiliul de Observatori al IPNA, în care

decembrie 2005
îşi exprimă opinia despre nivelul nesatisfăcător al profesionalismului specialiştilor de la Compania Publică Naţională
a Audiovizualului. Preşedintele Voronin face recomandări
pentru buletinele de ştiri şi sprijină propunerile lui Miclos
Haraszti referitor la concurs. Administraţia „Teleradio-Moldova” a înţeles să schimbe doar directorul Televiziunii.
Se apropiau alegerile parlamentare din martie 2005 şi
partidele, care se considerau democratice şi în opozitie cu
partidul comuniştilor aﬂat la putere, s-au grăbit la început
să ne arate sprijinul. În timpul campaniei electorale, toţi vorbeau despre rolul mass-media într-o societate democratică,
criticau conducerea Companiei „Teleradio-Moldova”, promiteau reformarea audiovizualului naţional conform normelor
europene.

Învinuiţi de raportorul CE de „prea mult curaj”
Atît sprijinul din partea Europei, cît şi cel din partea Opoziţiei s-a dovedit a ﬁ destul de neputincios. Raportorul pentru R. Moldova al Consiliului Europei, Josette Durrieu, ne-a
spus la o întrevedere că am avut prea mult curaj în proteste
iar Consiliul Europei nu se poate implica într-un conﬂict de
muncă, care a fost politizat.
Ce speranţe ne-au mai rămas? Ar trebui să credem în corectitudinea actului de justiţie şi în faptul că va ﬁ reformată
legislaţia din domeniul Audiovizualului. Timp de un an şi
jumătate, am umblat prin instanţele de judecată în speranţa
că ni se va face dreptate. Procesul împotriva ilegalităţilor comise de administraţia Companiei „Teleradio-Moldova” l-am
pierdut la Curtea Supremă de Justiţie şi am înaintat o cerere
la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. În această
cerere avocaţii noştri Vitalie Nagacevschi şi Vlad Gribincea
de la Asociaţia Obştească Juriştii pentru Drepturile Omului,
Dorin Chirtoacă şi Denis Toma de la Comitetul Helsinki
pentru Drepturile Omului, au invocat încălcarea dreptului
fundamental la libera exprimare, atunci cînd preşedintele
Companiei „Teleradio-Moldova”, Ilie Teleşco, a emis ordinul
de suspendare din funcţie a 19 angajaţi şi a interzis accesul
lor pe teritoriul Companiei.
Încă nu ştim dacă CEDO va lua pe rol cererea noastră. Un
alt proces de judecată, iniţiat în toamna anului 2004, în care
cerem reintegrarea în cîmpul muncii, achitarea despăgubirilor pentru întreaga vechime de muncă şi recompense pentru
daune morale, se tărăgănează la nesfîrşit pentru că reprezentanţii Companiei „Teleradio-Moldova”, în mod ostentativ, se
eschivează să prezinte instanţei de judecată documentele şi
actele solicitate pentru examinarea cauzei.

„Probele” concursului de angajare au fost distruse
Juriştii Companiei Publice invocă faptul că nu sînt
responsabili de acţiunile a ceea ce a mai rămas din Com-
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pania de Stat, procedura de lichidare a căreia nu a fost
încă încheiată, iar juristul de la Compania de Stat spune
că toate documentele se află în arhiva Companiei Publice. Deoarece am contestat corectitudinea aprecierilor
Comisiei de Concurs, am solicitat să fie prezentate insta-nţei procesele-verbale şi casetele audio înregistrate
în timpul testării fiecărui candidat. Abia în şedinţa din
21 noiembrie 2005 am aflat că toate aceste probe nu mai
există, deoarece au fost distruse.
Despre acţiunile ilegale ale poliţiei din data de 1 august
2004, cînd forţele de ordine au atacat protestatarii paşnici
în timpul mitingului autorizat de Primărie, am sesizat
Procuratura Generală şi Ministerul Afacerilor Interne al
Republicii Moldova, în data de 2 august 2004. Atunci, mai
mulţi participanţi la miting au suferit leziuni corporale,
un bătrîn a suportat un ictus cerebral, în urma căruia a
decedat, peste un timp, iar doi copii, aﬂaţi în cortul instalat
erau să ﬁe înăbuşiţi sub presiunile mulţimii înghesuite
şi presate din toate părţile de poliţie. Tocmai acest cort,
instalat şi el cu permisiunea Primariei, a fost ţinta forţelor
de ordine, care primiseră indicaţii severe să nu admită
instalarea corturilor.
Procuratura Municipiului Chişinău a respins sesizarea
invocînd recursul procurorului general care a suspendat decizia autorităţii publice locale. Ne-am adresat cu o plîngere la
judecătoria sectorului Rîşcani, cerînd să oblige procuratura
să examineze cazul şi să intenteze urmărire penală. Tot în
această cerere, în calitate de petiţionară, rog să ﬁe recunoscută violarea de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova a dreptului meu la libera exprimare şi la
întrunire paşnică. La şedinţa din 28 decembrie 2005, care a
avut loc la judecătoria sectorului Rîşcani, cererea mea a fost
respinsă ca ﬁind inadmisibilă.
Analizînd toate cîte ni s-au întîmplat pe parcursul unui
an şi jumătate de la declanşarea protestelor din data de 27
iulie 2004, am impresia că, în poﬁda declaratului Vector European, autorităţile de la Chişinău nu doresc să cedeze controlul asupra audiovizualuli public.

Trădaţi... a câta oară de politicieni
În data de 4 aprilie 2004, cînd Vladimir Voronin a fost
votat la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, Partidul Popular Creştin Democrat şi Partidul Social Liberal i-au înaintat preşedintelui 10 cerinţe de reformare a
cadrului legislativ în conformitate cu Planul de Acţiuni
Uniunea Europeană – Republica Moldova. Chiar primul
punct se referea la reforma audiovizualului public. Sîntem
în luna decembrie şi Parlamentul nu se grăbeşte să discute
proiectele de lege elaborate deja de mai multe fracţiuni
parlamentare. Într-o emisiune la PRO TV, preşedintele Voronin a spus că există alte priorităţi, cum ar ﬁ reformarea
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sistemului judiciar şi reformele din domeniul economiei.
Acelaşi lucru l-a aﬁrmat recent deputatul PPCD Angela
Aramă, într-o emisiune dedicată situaţiei presei din Moldova şi difuzată pe canalul România Internaţional.
Dacă „Teleradio-Moldova” serveşte într-adevăr interesul publicului, e suﬁcient să-i urmărim programele radio
şi TV. Spre exemplu, cum au fost organizate emisiunile de
dezbateri din timpul campaniei electorale pentru funcţia
de primar general al municipiului Chişinău. Legislaţia în
vigoare prevede ca dezbaterile să ﬁe plasate la o oră de
maximă audienţă, adica între 19.00 şi 22.00. Postul de televiziune Moldova1 difuza emisiunile de dezbateri electorale la ora 17.10, cînd oamenii se aﬂau încă la serviciu sau
în drum spre casă.
În ziua alegerilor, la 27 noiembrie, telespectatorii au aşteptat în zadar să urmărească seara, după jurnalul de ştiri
de la 21.00, o eventuală emisiune dedicată rezultatelor scrutinului. În locul ei, pînă la miezul nopţii au fost difuzate
ﬁlme artistice şi emisiuni culturale. Abia la 24.45 au intrat
pe post Mircea Surdu şi invitatul său Igor Boţan, dar nu
mai ştiu dacă avea cine să-i privească, căci emisiunea n-a
fost anunţată din timp şi nici nu ﬁgura în programul de
emisiuni. În schimb, la o oră de maximă audienţă, după ştirile de la ora 19.00, poţi savura un grandios proiect sprijinit
de preşedintele Vladimir Voronin, cu sugestiva denumire
„Caravela Culturii”, un ciclu de emisiuni calculat pentru o
perioadă de patru ani şi patronat de interpreta de muzică
uşoară Lenuţa Burghilă. Asta pentru a ridica nivelul de conştiinţă naţională al cetăţenilor Republicii Moldova.
Noi, jurnaliştii care am protestat împotriva cenzurii
şi împotriva modului fals şi arbitrar în care a fost creată
Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului, am rămas
profund dezamăgiţi de calitatea clasei noastre politice şi
de gradul înalt de conformism al societăţii moldoveneşti.
Protestele de la „Teleradio-Moldova” au fost foarte savant
înabuşite, în primul rînd, folosindu-se bine cunoscuta tactică de ignorare absolută a acestei grave crize în care s-a
pomenit audiovizualul naţional, de aplicare a unei politici
de denigrare a protestelor şi a liderilor lor, de dezinformare a populaţiei prin intermediul organelor mass-media
controlate de guvernare, prin dezmembrarea şi erodarea
din interior a Comitetului pentru Apărarea Demnităţii
Umane şi Profesionale.

Şomeri de care se feresc angajatorii
Majoritatea dintre noi nu ne putem găsi un loc de muncă
în domeniul jurnalismului, la radio sau televiziune. Ofertele
pieţei mass-media sînt foarte sărace sau chiar inexistente, iar
presa de la noi se sufocă în sărăcie şi în lipsa aproape totală de invesţii în organele media de expresie românească.
Alteori, avem impresia că angajatorii se feresc de noi, ca de
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nişte persoane neagreate de sistemul politic şi nu vor să-şi
rişte propria carieră. Nu mai vorbesc despre efectele nefaste
asupra sănătăţii noastre, pe care le-au avut nopţile foarte reci
trăite în faţa Casei Radio, greva foamei şi multiplele stresuri
care s-au abătut asupra noastră.
Dar, în mod sigur, în timpul protestelor, am fost o forţă de temut, pentru că o parte a societăţii a văzut în noi
nişte oameni care doresc sincer un viitor prosper, democratic şi european pentru Republica Moldova. Democraţia
nu înseamnă doar vorbe şi declaraţii frumoase. Vocaţia

democratică trebuie să o dovedeşti prin fapte şi acţiuni
concrete, prin reformarea legilor conform standardelor
europene, dar şi aplicarea lor conform acestor standarde.
În caz contrar, totul se transformă într-un fals.
Veriﬁcaţi dacă conducerea R. Moldova doreşte democratizarea societăţii, aplicînd două criterii fundamentale ale
unei democraţii – independenţa justiţiei şi libertatea presei.
La etapa actuală, aceste deziderate sînt de neatins. Experienţa
protestelor desfăşurate de jurnaliştii de la „Teleradio-Moldova” o dovedeşte cu prisosinţă.

Doru PETRUŢI,
director IMAS Chişinău

Monitorizarea TV în perioada
campaniei electorale
1-25 noiembrie 2005
Metodologie:
 Canale TV monitorizate: Pro TV Chişinău, Moldova 1,
Euro TV, NIT.
 Au fost considerate ştiri cu caracter electoral numai acele
ştiri care au legătură sau fac trimitere (direct sau indirect)
la alegerile locale din Chişinău (este prezentat un candidat,
altcineva vorbeşte despre el, un politician vorbeşte
despre priorităţile oraşului şi lasă de înţeles că partidul şi
candidatul lor vor rezolva problema respectivă etc.).
 Pentru a decide dacă un material favorizează sau
defavorizează, s-a luat în considerare atît judecata
explicită, cît şi contextul.
 Candidaţi:
 Grila de monitorizare:
- numărul total de ştiri cu sau fără caracter electoral

- durata jurnalelor/ştirilor cu caracter electoral
- tematica şi subiecţii ştirilor
- gradul de corectitudine a reﬂectării unui eveniment
(favorizare, defavorizare, neutralitate)
- frecvenţa de apariţie a candidaţilor la funcţia de primar
- durata apariţiei/intervenţiei candidaţilor în cadrul
jurnalelor tv
- sursa informaţiilor
Monitorizarea a fost efectuată de IMAS Chişinău, cu
sprijinul ﬁnanciar al Misiunii OSCE în Republica Moldova.
În intervalul de timp monitorizat, pe cele patru canale TV,
ştirile cu caracter electoral au reprezentat 7,0% (287 ştiri) din
totalul ştirilor prezente, iar ca durată au avut o pondere de 8,4%
(9 ore, 25 de minute, 46 de secunde) din durata totală alocată
ştirilor.

Numărul ştirilor cu caracter electoral – 1-25 noiembrie
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Durata ştirilor cu caracter electoral

Canalul TV care a fost cel mai preocupat să reﬂecte
lupta electorală a fost Euro TV, ei prezentînd cele mai
multe ştiri cu caracter electoral, ponderea medie a acestora
în jurnalele din cele patru săptămîni ﬁind de 13,8%. I-a
urmat Pro TV cu 8,6%, NIT cu 5,8% şi canalul naţional

Moldova 1 cu 3,6%. S-a putut observa că televiziunile au
reﬂectat evenimente cu caracter electoral într-o măsură
mai mare în prima şi ultima săptămînă a campaniei
electorale, în săptămînile 2 şi 3 numărul ştirilor electorale
ﬁind mai redus.

Televiziunile au preferat ca 57,8% din ştirile electorale
să ﬁe plasate în prima parte a jurnalelor de ştiri (primele
trei ştiri din jurnal); acest pattern s-a regăsit într-o mai
mare măsură în jurnalele de ştiri ale Euro TV, în timp

ce Moldova 1 şi NIT au fost canalele TV care au plasat
cele mai multe ştiri cu caracter electoral în ultima parte a
jurnalelor (după a zecea ştire sau chiar ultima - Moldova 1
= 22,2%, NIT = 29,1%.

1

Aproximativ trei sferturi (76,1%) din ştirile cu caracter
electoral au abordat tematica politică. Este de subliniat
aici faptul că 10,6% din materialele prezentate în jurnale-

le de ştiri au avut un caracter electoral-educativ, adică au
prezentat modalitatea de completare a buletinelor de vot,
au speciﬁcat data alegerilor şi importanţa exercitării votu-

1. Numărul de ordine reprezintă locul ştirii cu caracter electoral în jurnalul de ştiri.
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lui etc. Moldova 1 şi NIT sunt canalele TV care au acordat într-o proporţie mai ridicată (14,3%, respectiv 16,1%)
atenţie acestei laturi informativ-educative; nu trebuie uitat
faptul că la aceste două canale TV, dacă nu luăm în considerare materialele cu caracter educativ-electoral, vom vedea
că numărul ştirilor care au reﬂectat campania electorală,

candidaţii etc. este destul de redus, reﬂectarea campaniei
electorale ﬁind mai degrabă una sporadică. 13,3% din ştirile analizate au abordat o agendă tematică mai diversiﬁcată
(administraţie publică locală, economie, legi, etc), dar care
au prezentat sau au făcut trimitere la campania electorală,
la un candidat.

Subiecţii ştirilor cu caracter electoral (toate posturile)
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În cele 287 de ştiri cu caracter electoral, obiectul de referinţă
l-a constituit în primul rînd Comisia Electorală Centrală
(subiect în 20,7% din ştiri) şi Parlamentul, preşedintele
Parlamentului (subiect în 9,1% din ştiri). Aşa cum se poate
observa şi mai jos, aproximativ jumătate din ştirile cu carater
electoral au vizat instituţii sau reprezentanţi din actuala putere.
În ceea ce priveşte candidaţii la funcţia de primar, Ursu Vasile
se detaşează în privinţa frecvenţei cu care a constituit subiectul
ştirilor, ﬁind menţionat în mod direct ca subiect al ştirilor în 60
de ştiri. De asemenea, nu trebuie scăpate din vedere situaţiile

Observaţii:

- Valeriu Poia: candidatul nu a fost înscris în cursa electorală
deoarece CEC nu a validat listele cu semnături; a atacat de două
ori în instanţă, cîştig de cauză avînd de ﬁecare dată CEC.
- Anatol Soloviov: şi-a retras candidatura.

PRO TV Chişinău

• 14,4% din ştirile cu caracter electoral au vizat Partidul
“Alianţa «Moldova Noastră»”, ştirile respective, în
majoritatea cazurilor, favorizînd partidul;

în care se expuneau ştiri legate, de exemplu, de administraţia
locală, de măsurile luate de aceasta, dar, prin funcţia deţinută de
dl Ursu Vasile (primar general interimar) implicit ﬁind vorba
şi despre (ne)realizările acestuia. O ultimă subliniere ce trebuie
făcută aici vizează susţinerea, cel puţin la nivel declarativ, pe
care a avut-o din partea Partidului Comuniştilor din Republica
Moldova. Acelaşi tip de raţionament trebuie avut în vedere şi la
ceilalţi candidaţi susţinuţi de un partid sau altul, lumina în care
au fost prezentate partidele respective răsfrîngîndu-se şi asupra
candidaţilor susţinuţi.

• 8,9% din ştirile cu caracter electoral au vizat preşedintele,
preşedinţia, ştirile respective defavorizînd în toate
situaţiile;
• Dintre candidaţi, Mircea Rusu a avut cele mai multe apariţii
(5), tendinţa ﬁind de a-l favoriza; tot în dreptul lui Mircea
Rusu sunt trecute duratele cele mai ridicate în privinţa
timpului de apariţie în cadru (ca imagine) şi a duratei de
intervenţie, lui ﬁindu-i alocat circa jumătate din timpul total
de apariţie şi intervenţie al tuturor candidaţilor la funcţia de
primar.
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Moldova 1

• Ştirile cu caracter electoral au fost prezentate în multe
situaţii prin optica puterii, a autorităţilor centrale: 30%
din ştirile electorale au vizat CEC, 15% Parlamentul, 9%
primul-ministru (alţi miniştri), 4% administraţia publică
locală. Dacă în privinţa CEC, informaţiile prezentate au
avut de cele mai multe ori un caracter neutru, pentru celelalte instituţii/persoane materialele prezentate i-au favori-

zat (numărul situaţiilor în care au fost favorizaţi a fost mai
mare decît al situaţiilor în care au fost defavorizaţi).
• Ca subiecţi ai ştirilor, Ursu Vasile, Chirtoacă Dorin, Oleg Cernei au fost menţionaţi cel mai des (6), Ursu Vasile ﬁind favorizat în 4 din aceste materiale, în timp ce Chirtoacă Dorin a
fost favorizat o singură dată, iar Oleg Cernei de două ori.
• Aceştia din urmă au fost cei care au înregistrat cele mai mari
durate în privinţa duratei apariţiei şi intervenţiei.

Subiecţii ştirilor cu caracter electoral – Moldova 1
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Euro TV

• Canalul TV care a reﬂectat cel mai mult campania electorală,
candidaţii; acesţia au constituit de multe ori chiar subiectul ştirii
prezentate. În ceea ce priveşte favorizarea sau defavorizarea
candidaţilor, situaţiile se împart în felul următor:
- Neutralitate: Ursu Vasile, Sima Gheorghe
- Favorizare: Oleg Cernei, Mircea Rusu, Chirtoacă

Dorin, Olga Nikolenko
- Defavorizare: Krîlov Valentin, Muşuc Eduard, Valeriu
Poia
• În privinţa apariţiilor candidaţilor în jurnalele de ştiri, cei mai
favorizaţi din acest punct de vedere au fost Oleg Cernei şi
Krîlov Valentin cu 19 apariţii ﬁecare.Tot ei au avut alocată cea
mai mare durată de timp în privinţa apariţiei şi intervenţiei;
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NIT

• Ştirile cu caracter electoral au fost prezentate în multe
situaţii prin optica puterii, a autorităţilor centrale: 34,1%
din ştirile electorale au vizat CEC, 18,8% Parlamentul,
7,1% preşedintele, preşedinţia, 4,7% primul-ministru,
miniştrii. Dacă în privinţa CEC, informaţiile prezentate

au avut de cele mai multe ori un caracter neutru, în cazul
celorlalte instituţii/persoane, materialele prezentate i-au
favorizat (numărul situaţiilor în care au fost favorizate a
fost mai mare decît al situaţiilor în care au fost defavorizate);
• Din cele 9 apariţii ale candidaţilor, Ursu Vasile a adunat 8;

Subiecţii ştirilor cu caracter electoral – NIT
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Manipularea conştiinţei
în mass-media din Transnistria
În prezent, în rmn se recurge tot mai mult la
propagandă prin intermediul mijloacelor de
informare în masă. Acest lucru este legat atît de
eforturile liderilor politici de a se menţine la
putere, cît şi de situaţia economică a statului şi,
în consecinţă, de implantarea nepremeditată a
ideologiei occidentale.
Pentru a demonstra cele aﬁrmate, am examinat exemplul
unei acţiuni de o anvergură destul de mare, care a fost
reﬂectată acum doi ani de ziarele din Transnistria. Este vorba
de referendumul cu privire la proprietatea privată asupra
pămîntului, desfăşurat în anul 2003.

Aşadar, în calitate de exemplu de activitate a mijloacelor
de informare în masă am examinat şi am analizat ziarele
„Pridnestrovie”, „Dnestrovski Curier” şi materialele agenţiei
informaţionale „Olvia-press”.
Aceste mijloace de informare în masă sînt considerate de
stat, de aceea poziţia lor este clară: referendumul este necesar.
Primele referiri la referendum apar abia în februarie 2003,
cu două luni înainte de evenimentul în cauză. Se precizează
din start: campania de promovare a început prea tîrziu:
„pînă la 6 aprilie, ziua desfăşurării referendumului privind
proprietatea privată asupra pămîntului, a rămas ceva mai
mult de o lună, însă pînă în prezent populaţia cunoaşte
foarte slab problema şi nu are o închipuire clară pentru ce

1. AI „Olvia-press”, 27.02.2003.
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sau împotriva a ce i se propune să voteze”1 – aﬁrmaţia îi
aparţine spicherului Parlamentului RMN Grigori Maracuţa.
Un rol deosebit în eliminarea „vacuumului informaţional”
se atribuie mijloacelor locale de informare în masă.
Probabil, anume în acest scop, pentru un rezultat
favorabil al referendumului, mass-media pun în aplicare
un fel de politică de reﬂectare obiectivă. Apar publicaţii în
care se descrie situaţia reală a sectorului agrar din regiune:
„Zeci de mii de hectare de teren practic nu sunt lucrate,
pe multe sectoare scade fertilitatea naturală a solurilor, are
loc degradarea lor. Proprietarii cotelor de pămînt nu sînt în
stare să-şi realizeze plenar dreptul de a dispune de aceste
terenuri”.2
Au existat chiar declaraţii care se refereau în mod
direct la ineﬁcienţa reformelor deja aplicate. De exemplu:
„Mecanismele în vigoare de proprietate, utilizare şi
dispunere de pămînt limitează utilizarea lui eﬁcientă. Zeci
de mii de hectare sunt lăsate în paragină, scade fertilitatea
solurilor”3.
În mass-media încep să circule aﬁrmaţii potrivit cărora
responsabilitatea pentru „soarta” republicii o poartă cetăţenii
înşişi.
Aşadar, concluzia de bază a tuturor articolelor citate:
referendumul este necesar pentru restabilirea sectorului
agrar şi a dezvoltării lui ulterioare eﬁciente.
Este curios faptul că pînă la demararea pregătirilor
pentru referendum despre politica negativă a executivului
local în sectorul agrar mass-media nu au pomenit aproape
deloc. Acest lucru ne face să credem că „procedura reﬂectării
obiective” a fost premeditată.
În lucrarea noastră ne-am bazat pe trei metode
recunoscute de manipulare în mass-media.
Prima – minciuna directă, cînd mass-media înlocuiesc
„cenzura politică” (denaturarea evidentă a informaţiei) prin
cenzură „psihanalitică”.
Pe parcursul pregătirii referendumului, autorităţile au
pus accent pe faptul că există deja forme de proprietate
privată asupra pămîntului, şi anume arenda. Aceasta este
caracterizată drept „experienţă reuşită de dezvoltare a
gospodăriilor particulare”4. Iată următoarea propoziţie din
articolul citat: „Însă amploarea acestor tendinţe pozitive nu
impresionează”5. Prima frază parcă îi convinge pe cititori
că situaţia nu e chiar atît de proastă şi că reformele deja
implementate ameliorează lucrurile. Totodată, cea de-a doua
frază o contrazice pe prima. Rezultă că sînt necesare noi
reforme.

Încă un exemplu. În unul din articolele AI „Olvia-press”,
se spune: „Viitorul scrutin, ﬁxat pentru 6 aprilie, a provocat
un şir de dezbateri în presă”. Însă nu a existat nici un fel de
dezbateri în presă. Articolele publicate exprimau un singur
punct de vedere: referendumul este necesar.
Cea de-a doua metodă de manipulare: trecerea sub tăcere
ca formă a minciunii indirecte.
Cînd un politician respectabil, un savant sau un ziar
trece sub tăcere o informaţie veridică pe care o cunoaşte,
permiţînd acreditarea sau răspîndirea unei opinii eronate
într-o problemă importantă pentru societate, acest lucru
trezeşte la început o nedumerire chiar mai mare decît o
minciună directă.
De exemplu, divergenţele care au apărut între departamentele
responsabile de sectorul agroindustrial, între specialişti de
diferite proﬁluri – veterinari, zootehnicieni, subordonaţi unor
structuri diferite, lichidarea ministerului agriculturii - totul
a contribuit la degradarea ramurii. Însă în unul din articole
reducerea şeptelului de animale la una din ferme, provocată
de o asemenea politică, se caracterizează în felul următor:
„Formal, nu se poate vorbi despre reducerea şeptelului de vite
mari cornute, pentru că din sectorul de stat acesta a trecut în cel
privat”6. Adică, despre problemele care au condus la pierderea
animalelor nu se spune aproape nimic. În schimb, privatizarea e
prezentată drept soluţie rezonabilă în această situaţie critică.
Tot aşa, pe site-ul „Olvia-press” au fost citate frecvent
declaraţii de-ale deputaţilor, potrivit cărora la pregătirea
referendumului ei s-au călăuzit de experienţa ţărilor vecine,
în special a Ucrainei. Se aﬁrma că în toate ţările vecine se
aplică de mai mulţi ani diverse forme de proprietate asupra
pămîntului, ceea ce conduce la anumite efecte economice.
Însă consecinţele acestor „efecte” nu se descriu. În realitate, în
Ucraina privatizarea terenurilor cultivabile nu a fost permisă.
Se admite doar arenda. În Transnistria, arenda pămîntului este
permisă demult, însă în mass-media se aﬁrmă că „jumătăţile
de măsură, promovate în gospodării separate, dezvoltarea
relaţiilor de arendă nu au asigurat efectul scontat”7.
Încă un exemplu de trecere sub tăcere: „Potrivit lui Grigori
Maracuţa, vizitele în oraşele şi raioanele Transnistriei arată
că lucrătorii de la sate nu sînt împotriva introducerii a încă
unei forme de proprietate asupra pămîntului”8. Însă în articol
nu sînt indicate fapte concrete, care să conﬁrme atitudinea
pozitivă a populaţiei faţă de introducerea proprietăţii
private asupra pămîntului. A existat oare cu adevărat această
„atitudine pozitivă”, dacă referendumul nu a avut loc din
cauza absenteismului cetăţenilor?

2. „Pridnestrovie”, 17.02.2003.
3. AI „Olvia-press”, 06.03.2003.
4. AI “Olvia-press”, „Политический аспект референдума”. 26.03.2003.
5. AI “Olvia-press”, „Политический аспект референдума”. 26.03.2003.
6. “Prindestrovie”, И жить и работать по-новомую Проблемы агропромышленного сектора», 08.04.2005.
7. “Pridnestrovie”, И жить и работать по-новомую. Проблемы агропромышленного сектора», 08.04.2005.
8. AI „Olvia-press”, 17.03.2003.
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Încă o metodă de manipulare – înţelepciunea falsă
Deputaţii au promovat lozinca „poporul trebuie să-şi
salveze propriul pămînt”. După cum am amintit deja, cu
două luni înaintea referendumului, în presă au început
să ﬁe publicate articole cu caracter „demascator”. Autorii
lor se refereau la degradarea agriculturii Transnistriei,
la faptul că reformele în desfăşurare nu au asigurat
rezultatele scontate, că pămîntul rămîne în mare parte
nefolosit şi că referendumul va aduce, în sfîrşit, legislaţia
noastră în corespundere cu legislaţia statelor CSI. De
exemplu, un astfel de articol a apărut iniţial pe „Olviapress”, iar apoi – în ziarul „Dnestrovski curier” din 7
februarie: „Sistemul economic de piaţă este incompatibil
cu monopolul absolut în oricare sferă a economiei, inclusiv
asupra factorilor de producţie... Producătorii agricoli sînt
puşi în condiţii economice inegale în comparaţie cu alte
sectoare ale producţiei, care admit varietatea formelor
de proprietate... Actuala situaţie a lucrătorilor din sfera
agrară (cu păstrarea monopolului proprietăţii de stat
asupra pămîntului) cu greu poate ﬁ numită ideală, pentru
a pleda pentru conservarea actualelor relaţii agrare”.
De regulă, asemenea afirmaţii se termină cu îndemnuri
venite din partea deputaţilor de a „salva propriul pămînt”,
accentul fiind pus pe cuvîntul „propriul”. Totodată,
actualmente în Transnistria doar 10% din populaţie sînt
proprietari de pămînt. Aceştia sînt arendaşii. Ei vor vota
pentru proprietatea privată asupra pămîntului, pentru că
asta îi va face proprietari în mod automat. Ceilalţi (circa
90%) vor veni la vot cu nimic şi vor pleca tot cu nimic,
şi chiar cu mai puţin decît nimic, dacă vor vota pentru
modificarea Constituţiei, adică pentru introducerea
proprietăţii private asupra pămîntului. Votînd „pentru”,
ei pur şi simplu vor confirma drepturile celor care au
obţinut pămînt în proprietate (adică ale celor 10%). Aşa
că poporul nu are pămînt PROPRIU.
Pornind de la cele expuse, putem presupune că
distrugerea colhozurilor a fost, în principiu, îndreptată
spre obţinerea unui rezultat pozitiv la referendum.
Totodată, eﬁcienţa proprietăţii private asupra pămîntului
nu a fost conﬁrmată nicăieri.
Cu toate acestea, în mijloacele de informare în masă, şi
anume în declaraţiile agenţiei informaţionale „Olvia-press”,
se subliniază în repetate rînduri că „în republică, modelul şi
regulile de privatizare a pămîntului sunt elaborate demult.
Ministerul agriculturii a făcut acest lucru pornind de la
experienţa Ucrainei, unde la baza reformării sectorului
agrar a stat reforma funciară, care a condus la crearea
diferitelor forme de proprietate asupra pămîntului”9.
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În Transnistria, arendaşul nu plăteşte pentru sistemul
de irigare, nu are dotaţii de stat pentru tehnica agricolă.
În acelaşi timp, sistemul de irigare necesită reparaţie, iar
tehnica aproape că nu mai este utilizabilă. Ca rezultat,
arendaşul vinde maşinile agricole încă funcţionabile, şi
pămîntul nelucrat rămîne nefolosit. Există exemple de dare
reuşită în arendă: terenurile din Caragaş şi Slobozia. Dar
acestea sînt excepţii. În plus, preţul real al unui hectar de
teren constituie 40-120 mii dolari. Aici preţul este limitat la
200-300 mii dolari.
Sînt interesante şi articolele publicate deja după eşecul
referendumului. Ele citează în special conducători de rang
local. Se poate presupune că un asemenea pas eliberează
presa de responsabilitatea pentru faptul că, pînă la 6 aprilie,
despre referendum s-a scris numai ca despre un bine pentru
republică. Înşişi conducătorii, în interviurile acordate ziarelor
şi agenţiei „Olvia-press”, îşi contrazic propriile aﬁrmaţii. De
exemplu, dacă pînă la 6 aprilie se aﬁrma că în rândurile
populaţiei se duce o muncă explicativă serioasă, după eşecul
referendumului în presă apar comentarii gen: „Apreciind
rezultatele preliminare ale scrutinului, Galina Antiufeeva
a estimat că una din cauzele eşecului referendumului este
munca explicativă insuﬁcientă, desfăşurată de deputaţi şi de
reprezentanţii administraţiei de stat”10.
Este ediﬁcator în acest sens articolul publicat în ziarul
„Dnestrovski curier” după eşecul referendumului. „Timp de
jumătate de an, problema este vehiculată în eşaloanele de sus
ale puterii, iar cu o lună înainte de referendum cea mai mare
parte a electoratului nici nu ştie că va avea loc un referendum,
nu cunoaşte scopul şi esenţa problemei scoase la vot şi cu
atît mai mult nu cunoaşte ce consecinţe va avea privatizarea
pămîntului în varianta „noastră”11. Sînt, iarăşi, nişte declaraţii
destul de îndrăzneţe din partea jurnaliştilor, avîndu-se în
vedere faptul că pînă la 6 aprilie acest ziar a participat activ
la „reﬂectarea” tuturor aspectelor referendumului. Şi în
continuare: „S-a dovedit că referendumul nu se realizează
prin telefon, şi că acţiunile gen „ne-am înţeles, am telefonat,
le-am cerut, am adunat – am socotit – am prezentat” nu au
sorţi de izbîndă. Prea serioasă e problema, şi prea „polarizate”
sînt opiniile majorităţii covîrşitoare a electoratului. Rusia s-a
căznit să rezolve problema relaţiilor funciare timp de 150 de
ani, trecînd prin trei revoluţii şi printr-un şir de reforme şi
restructurări. Pe cînd noi am hotărît să rezolvăm totul într-o
zi, fără a mişca măcar un deget”.
Aşadar, am trecut în revistă cele trei metode de manipulare.
Altă problemă ar ﬁ eﬁcienţa utilizării lor într-o situaţie
concretă. La 6 aprilie 2003, nu a avut loc referendumul. Însă
reﬂectarea lui este doar un singur exemplu de manipulare în
mass-media.

9. AI „Olvia-press”, 01.03.2003.
10. AI “Olvia-press”, 07.04.2003
11. “Dnestrovski curier”, «Советовать рано, решать – поздно», 09.04.2003.
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Presa transnistreană
Gheorghe BUDEANU,
coordonatorul proiectului „Două maluri de Nistru: ziariştii colaborează”

Două maluri de Nistru:

ziariştii au colaborat şi vor colabora
Timp de doi ani, Centrul FOR Media a implementat
proiectul „Două maluri de Nistru: ziariştii colaborează”
împreună cu Cotidianul “Timpul de dimineaţă”, săptămînalele independente “Novaia gazeta” din Tighina şi
“Dobrîi deni” din Rîbniţa, oraşe aﬂate în regiunea secesionistă a republicii. Prima parte a proiectului s-a desfăşurat în perioada mai 2003 - iunie 2004, după care acţiunile au fost continuate timp de încă un an cu susţinerea
Fundaţiei PRESS NOW din Olanda.
Astfel, noi, ziariştii antrenaţi în program - de la diferite
instituţii media de expresie rusească şi românească –, ne-am
străduit să restabilim relaţiile cu colegii noştri din estul secesionist al R. Moldova. Republica autoproclamată nistreană,
apărută odată cu destrămarea URSS şi în urma războiului din
1992, care a avut loc aici cu susţinerea forţelor militare ruseşti
şi a unui regim instalat de Moscova la Tiraspol, a devenit o
realitate. Din păcate, timp de 15 ani, conducerea de la Chişinău, inclusiv cei trei preşedinţi de stat - Mircea Snegur, Petru
Lucinschi şi Vladimir Voronin - n-au reuşit să soluţioneze problema separatismului între cele două maluri ale Nistrului. Mai
mult, în acest răstimp, mass-media au fost folosite masiv pentru a trezi şi promova sentimentul de duşmănie între “naţionaliştii moldoveni” şi “separatiştii transnistreni”. Se pare că forţele imperiale ruseşti au programat şi aşa ceva în scenariul lor
postsovietic. Acum, o bună parte a presei din dreapta Nistrului
neglijează aproape totalmente cele ce se întîmplă în regiunea
secesionistă, iar multe instituţii media de “dincolo” continuă să
samene ură faţă de “duşmanul vecin” – R. Moldova.
Noi, în special ziariştii de la “TIMPUL de dimineaţă”, avînd
deja o practică de activitate în presa liberă, prin acest proiect
ne-am propus consolidarea majorităţii forţelor ziaristice din
dreapta Nistrului pentru a le mobiliza la colaborare cu reprezentanţii mass-media din stînga rîului, pentru ca, împreună,
prin informarea corectă a populaţiei, să susţinem diminuarea
stării de conﬂict dintre Chişinău şi Tiraspol. Totodată, prin acţiunile noastre, am vrut să dăm o lecţie: ziariştii trebuie să facă
front comun atunci cînd este vorba de obţinerea informaţiilor,
pentru că ziariştii de la Chişinău înfruntă mari diﬁcultăţi la
obţinerea unor informaţii corecte într-o deplasare dincolo de
Nistru. Sigur, am urmărit ca, prin întruniri şi discuţii la mese
rotunde cu colegii noştri transnistreni, să susţinem acolo primii paşi făcuţi în obţinerea libertăţii de expresie şi crearea societăţii civile.

Adevărul e că am lansat acest proiect nu numai pentru a
susţine diminuarea stării de duşmănie între cele două maluri
ale Nistrului, nu numai pentru a promova spiritul de fraternitate profesională între ziariştii aﬂaţi pe baricade diferite, dar şi
pentru a organiza deplasări comune - cu ziarişti de la diferite
instituţii media - în regiunea secesionistă cu scopul de a informa cît mai corect societatea despre cele ce se întîmplă şi ce
gîndesc oamenii de „dincolo”.
Important e că, de cîţiva ani încoace, despre regimul separatist dar şi criminal de la Tiraspol se vorbeşte şi se ia atitudine în
organismele internaţionale, mai ales în cadrul OSCE şi UE. Se
pare că şi actualul preşedinte al R. Moldova, V. Voronin - chiar
dacă-i propulsat la putere de un partid comunist care a fost şi,
probabil, mai rămîne prorus - manifestă o poziţie dură faţă de
regimul instalat de Moscova la Tiraspol. A rămas memorabil
gestul lui de a nu semna Memorandumul Kozak – o variantă
de federalizare a R. Moldova în care prevalau interesele Rusiei.
Am vrea să credem că, odată cu conjugarea acţiunilor dintre
organismele internaţionale şi forţele sănătoase, democratice
de pe cele două maluri ale Nistrului, problema diferendului
transnistrean va ﬁ rezolvată. De altfel, proiectul nostru, lansat
la începutul anului 2003, exprima tocmai esenţa programului
care a apărut mult mai tîrziu – Democratizarea Transnistriei.
Este vorba de programul celor trei “D”, care mai cuprinde Demilitarizarea şi Decriminalizarea regiunii secesioniste.
Prima parte a proiectuluii (mai 2003-iunie 2004) a cuprins
deplasări în oraşele şi centrele raionale ale regiunii secesioniste, dar şi în UTA Gagauz-Yeri. N-am avut plecări doar la Tiraspol, deoarece n-am fost acceptaţi atunci cînd programam
acţiunile proiectului. Voi menţiona doar redacţiile vizitate şi
tema discuţiilor la mesele rotunde organizate cu membrii colectivelor acestora.
Dubăsari. La gazeta “Zarea Pridnestrovia” (redactor-şef –
Viktor Bognibov), organ al administraţiei de stat raionale:
„Presa independentă în societatea aﬂată în tranziţie. Mentalitatea ziaristului în tranziţie – de la presa de stat sau cea
de partid la presa independentă”.
Rîbniţa. La gazeta “Dobrîi deni” (redactor – Serghei Kotovski), prima publicaţie independentă în Transnistria: „Rolul
ziariştilor în diminuarea stării de spirit duşmănoase între
cetăţenii de pe cele două maluri ale Nistrului”.
Camenca. La gazeta “Dnestr” (redactor-şef - Agripina Lucaş),
organ al administraţiei de stat raionale: „Modalităţi de
colaborare între ziariştii din stînga şi cei din dreapta Nistrului”.
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Tighina. La săptămînalul independent “Novaia gazeta” (redactor-şef – Grigori Volovoi): „Informare sau dezinformare prin mass-media privind relaţiile Chişinău-Tiraspol în
problema diferendului transnistrean”.
Comrat. La gazeta “Vesti Gagauzii” (redactor-şef – Dmitri
Marinov), organ al puterii centrale din autonomia găgăuză:
„Identiﬁcarea piedicilor care apar la documentarea ziariştilor în deplasările efectuate pe teritoriul UTA Gagauz-Yeri”.
Grigoriopol. La gazeta “Drujba” (redactor-şef - Zinaida Nerubaşcenko), organ al administraţiei de stat raionale: „Rolul mass-media în susţinerea societăţii civile”.
Slobozia. La gazeta “Slobodzeiskie vesti” (redactor-şef - Oleg
Nastasenko), organ al administraţiei de stat raionale: „Solidaritatea ziaristică – principiu prioritar între reprezentanţii mass-media oriunde s-ar aﬂa ei”.
Chişinău. Săptămînalul independent “Timpul de dimineaţă”
(director - Constantin Tănase): “Ziarul independent. Modalităţi de lansare şi de menţinere a statutului acestuia în
condiţiile actuale”.
În a doua parte a proiectului (iulie 2004-iunie 2005), am
programat cîte două deplasări în centrele raionale, la Tignina şi la Tiraspol. Scopul lor a fost de a organiza ziariştilor
mai multe întîlniri cu populaţia din regiunea secesionistă,
pentru a informa societatea despre ceea ce gîndesc oamenii
simpli privind prezentul şi viitorul regiunii. Avînd deja stabilite anumite relaţii de colaborare cu colegii noştri transnistreni, sigur că, întîlnindu-ne, am discutat mereu şi despre
problemele presei în societatea noastră. Considerăm că un
alt succes al programului din partea a doua a proiectului au
fost cele trei seminare.
Rîbniţa. Aici, cu ziarişti de la Chişinău şi Dubăsari, de la
redacţiile locale „Dobrîi deni” şi „Gomin” am discutat despre
„Fraternitatea ziaristică - un mod de promovare şi de apărare a
independenţei mass-media”.
„Dobrîi deni” face parte - împreună cu „Novaia gazeta” din
Tighnia, „Profsoiuznîe vesti” şi „Adevărul nistrean” de la Tiraspol – din colectivele redacţionale în care am găsit mereu
susţinere şi înţelegere. La „Dobrîi deni”, condus de Seghei Kotovski, fost colaborator la „Vecernii Kişinev” găseşti în colectiv
o atmosferă civilizată, de lucru. De ﬁecare dată, am găsit aici
înţelegere şi susţinere. Chiar dacă seminarul a avut loc în timpul scandalului de la “punctul de control Doroţcaia” din zona
de securitate, el a decurs fără probleme deosebite, ceea ce ne-a
făcut să credem că, dacă doreşti, lucruile bune pot ﬁ realizate.
Pentru a susţine discuţiile cu exemple concrete, l-am invitat la seminar pe Mircea Surdu, preşedintele Comitetului
anticenzură al ziariştilor de la Compania „Teleradio-Moldova”,
care a prezentat şi un ﬁlm documentar despre protestele ziariştilor împotriva guvernării de la Chişinău. Alături de el, Svetlana Kotovski, directorul OO „Kombrig”, care este fondatorul
ziarului independent „Dobrîi deni”, a vorbit despre problemele
pe care le are colectivul redacţiei cu administraţia locală şi cea

de la Tiraspol, care fac tot posibilul pentru a îngrădi difuzarea
săptămînalului “Dobrîi deni”.
Concluziile seminarului, exprimate de moderatorii Viktoria Paşenţeva (“Dobrîi deni”) şi Radu Benea (“Europa Liberă”)
au fost că trebuie să căutăm modalităţi pentru a ne susţine unii
pe alţii atunci cînd oﬁcialităţile încearcă să pedepsească pe nedrept presa liberă.
Tiraspol. De fapt, pe parcursul realizării primei şi celei de
a doua părţi a proiectului “Două maluri de Nistru: ziariştii colaborează” am avut de înfruntat mai multe piedici la trecerea
„hotarului transnistrean”, din partea autorităţilor locale, dar şi
tiraspolene.
Vorba e că, oﬁcial, autorităţile de la Tiraspol permit deplasarea ziariştilor moldoveni în autoproclamata republică doar
în baza acreditărilor. Dar să obţii o asemenea acreditare, mai
ales pentru un grup de ziarişti, e ca şi cum s-ar stinge lumina
tocmai atunci cînd trebuie să scoţi paginile ziarului de mîine pe hîrtie de calc pentru a le trimite la tipograﬁe. Totuşi,
împreună cu asistentul proiectului, Natalia Cojocaru de la
„Timpul”, am mers la Ministerul Informaţiilor şi Telecomunicaţiilor din Tiraspol, unde ne-am întîlnit cu Svetlana Gavrilova şi Sergei Zaicenko. Deşi n-au respins propunerile noastre,
ei ne-au sfătuit să depunem cereri oﬁciale în care să explicăm
concret ce vrem să facem. Prin intermediul lor, am reuşit să
vorbim chiar şi cu ministrul informaţiilor şi telecomunicaţiilor
de la Tiraspol – Vladimir Beleaev, după o conferinţă de presă
susţinută de acesta. El ne-a spus că este la curent cu vizitele
ziariştilor de la Chişinău în Transnistria în cadrul proiectului
„Două maluri de Nistru: ziariştii îşi strîng mîna”, că a citit chiar
şi revista „Două maluri” publicată în cadrul proiectului. Faptul
că, în urma insistenţelor noastre, am reuşit să desfăşurăm un
seminar chiar la Tiraspol vorbeşte că proiectul nostru începe
să-şi atingă scopul. Mai mult, am organizat seminarul nu cu
susţinerea colegilor de la “Adevărul nistrean”, cu care aveam
legături mai strînse, ci cu ziariştii de la “Profsoiuznîe vesti”,
publicaţie a sindicatelor din regiunea separatistă. El a avut
loc în Hotelul “Nistru” şi i-a avut ca experţi pe Lidia Bobînă,
cunoscuta ziaristă de la Chişinău, şi Ludmila Koval, redactorşef la “Profsoiuznîe vesti” din Tiraspol. Din lipsă de spaţiu,
menţionăm doar ziariştii transnistreni care au fost mai activi
în discuţii: Luiza Doroşenko, preşedintele Uniunii de creaţie
a tinerilor ziarişti din Transnistria, Iakov Fisenko, reporter la
gazeta «Pridnestrovie», Leonid Cojuhari, reporter la gazeta
“Dnestrovskaia pravda”, Elena Kukol, redactor-şef adjunct la
ziarul “Profsoiuznîe vesti”, Vladimir Koval, redactor-şef adjunct la ziarul “Adevărul Nistrean”, Angelica Jelnova, redactor
la “Radio Jelannoe”, şi Victoria Paşenţeva, corespondent la
„Dobrîi deni” din Rîbniţa, Grigori Volovoi, redactor-şef, Nikolae Fasolea, redactor-şef adjunct, şi Jana Miazina, corespondent la “Novaia gazeta” din Tighina. Concluzia discuţiilor: să
nu folosim tribuna de presă pe care o reprezentăm în agravarea
stării de conﬂict dintre cele două maluri ale Nistrului, ci să
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ne străduim să diminuăm această stare prin ceea ce scriem, să
colaborăm mai intens pentru a ne susţine în apărarea libertăţii de expresie, deoarece şi la Tiraspol, dar şi la Chişinău este
pronunţată tendinţa de a constrînge libertatea de expresie cu
ajutorul justiţiei. Iar atunci cînd nu avem o Lege a presei bună,
cînd justiţia este controlată de structurile statului, presa trebuie să se apere de una singură.
Chişinău. De fapt, în mai 2005, a avut loc al doilea şi ultimul seminar la Chişinău în cadrul proiectului “Două maluri de Nistru: ziariştii colaborează”. Tema acestuia fost „Rolul
ziariştilor din întreg spaţiul R. Moldova în diminuarea stării
de conﬂict în această zonă a Pactului de Stabilitate în Europa
de Sud-Est”. Pe lîngă reprezentanţii mass-media, la seminar
au participat ca invitaţi Claus Neukirch, responsabil pentru
presă al Misiunii OSCE în R. Moldova, şi Petru Gligor, specialist principal la Ministerul Reintegrării al R. Moldova. Ca
specialişti în domeniul presei libere au vorbit Nicolae Chirtoacă, analist politic independent, Vasile Spinei, preşedintele
Centrului „Acces-info” şi Elena Kukol, redactor-şef adjunct la
„Profsoiuznîe vesti” din Tiraspol.
După lucrările seminarului, a avut loc şi o şedinţă de bilanţ
al acţiunilor proiectului nostru. Majoritatea vorbitorilor a fost
de părerea că proiectul a reuşit, că acţiunile lui sînt cunoscute
pe ambele maluri ale Nistrului şi că există deja un mare grup
de ziarişti care s-a specializat în oglindirea realităţii de pe celălalt mal al Nistrului, respectînd principiile deontologiei ziaristice. Tot atunci, au fost înmînate opt premii pentru ziariştii
care au scris cele mai bune materiale din deplasările pe malul
opus al Nistrului, dar şi pentru cei care au fost mai activi în
cadrul proiectului. În stînga Nistrului: premiul întîi - colectivul redacţiei “Dobrîi deni” din Rîbniţa, premiul doi - Ludmila
Koval, ziarul “Profsoiuznîe vesti” din Tiraspol, premiul trei
– Vera Bondareva, ziarul “Dnestrovskaia pravda” din Tiraspol,
şi premiul patru – Serghei Vulpe, corespondent local la postul
de radio “Pridnestrovie”, Camenca. În dreapta Nistrului: premiul întîi - Ana Meleca, “Nezavisimaia Moldova”, premiul doi
– Tatiana Lupaşcu, postul de radio “Antena C”, premiul trei
– Elena Cioina, postul de radio “Europa liberă”, şi premiul patru – Valerie Volontir, revista “Noi”.
Menţionăm că, după prima parte a proiectului, în mai 2004,
în cadrul Zilelor libertăţii presei, pentru participare activă în
acţiunile “Două maluri de Nistru: ziariştii colaborează” au fost
înmînate alte şase premii. În stînga Nistrului: premiul întîi Victoria Paşenţeva, săptămînalul “Dobrîi deni” din Rîbniţa”,
premiul doi - Anatol Gaina, gazeta “Slobodzeiskie vesti” din
Slobozia, premiul trei – Jana Miazina, săptămînalul “Novaia
gazeta” din Tighina. În drepta Nistrului: premiul întîi - Vasile
Ciobanu, Radio Naţional, premiul doi - Ion Cernei, DECApress, şi premiul trei – Natalia Răileanu, ziarul “Democraţia”.
Pentru aceşti ziarişti, dar şi pentru numerosul grup care a
mers cu noi aproape permanent în stînga Nistrului au rămas
memorabile întîlnirile cu oameni din Transnistria. De acum,

ei pot să meargă oricînd la Liceul „Lucian Blaga”, cu predare în
limba română, la Catedra de jurnalism a Universităţii „Taras
Şevcenko” sau la Uniunea apărătorilor Transnistriei din Tiraspol, la Tatiana Samîghina, locţiitorul şefului administraţiei
de stat raionale, sau la pictorul Gheorghe Sultan din Sucleia,
raionul Slobozia, la şcoala şi la primarul din Corjova sau la familia Iovv din Dubăsari, în satul Delacău, raionul Grigoriopol,
la Ivan Bîstrov, medicul-şef al sanatoriului “Dnestr”, la spitalul
local, la şcoala din Podoima sau la cea din Raşcov, raionul Camenca, la Uzina de ciment sau la Liceul “Evrica” din Rîbniţa,
la Universitatea din Comrat, la Portul ﬂuvial, la Liceul “Alexandru cel Bun”, la Comisariatul de poliţie din Tighina, dar
şi la Aleksandr Posudnevski, şeful administraţiei orăşeneşti a
acestul oraş de cetate moldovenească...
Pe parcursul desfăşurării proiectului, relaţiile dintre Chişinău şi Tiraspol au rămas tensionate. În special, e memorabil
“războiul telefoanelor”, conﬂictul în jurul şcolilor româneşti
din Transnistria şi tragedia ţăranilor din satele transnistrene
aﬂate sub jurisdicţia Chişinăului, cărora nu li se permite accesul pe propriile loturi de pămînt aﬂate dincolo de traseul
Tiraspol-Rîbniţa. Starea de tensiune îi îngrijora pe colegii
noştri “de dincolo”, care se aﬂă mereu sub povara fricii în faţa
structurilor regimului Smirnov. Lucrul acesta s-a observat mai
ales la Dubăsari şi Grigoriopol. De aceea, în unele cazuri, nici
n-am făcut drapel din temele discuţiilor noastre la mesele rotunde. Păcat. În condiţii normale, ceea ce s-a reuşit cu “Două
maluri de Nistru: ziariştii colaborează” ar reprezenta fundamentul durabil pentru impulsionarea activităţii şi fraternităţii
ziaristice în această regiune de conﬂict, dar şi de stagnare în
domeniul libertăţii presei. În urma deplasărilor noastre peste Nistru au apărut şi au fost difuzate foarte multe materiale.
Mai mult, „Timpul”, “Nezavisimaia Moldova” şi postul de radio “Antena C” au susţinut cîte o rubrică specială. Totodată,
Centrul FOR Media a editat, în cadrul proiectului, buletinul
bilingv “For media”, în patru numere ale căruia am prezentat
situaţia presei transnistrene, a celei găgăuze, dar şi multe opinii privind susţinerea presei libere şi promovarea libertăţii de
expresie în R. Moldova. Aceste buletine le difuzăm redacţiilor,
ONG-urilor din mass-media şi instituţiilor cointeresate de reglementarea conﬂictului transnistrean atît din dreapta, cît şi
din stînga Nistrului. Odată cu pregătirea unei broşuri în care
prezentăm jurnaliştii participanţi la acţiunile proiectului, Centrul FOR Media a acumulat şi o bază de date pe care poate s-o
pună la dispoziţia oricărei redacţii cointeresate de colaborare
cu ziarişti de pe malul opus al rîului Nistru. Totuşi, realizarea obiectivelor enumerate mai sus a fost posibilă doar prin
angajarea sinceră a unui mare număr de ziarişti din dreapta
Nistrului. Chiar insist să menţionez o bună parte dintre ei:
aproape tot colectivul de la „Timpul”, Vasile Ciobanu, redactor
la Radiou Naţional (acum la „Vocea Basarabiei”), Vasile Spinei,
preşedintele Centrului „Acces-info”, Valeriu Volontir, redactorşef al revistei „Noi”, Elena Erhan, reporter la Agenţia de ştiri
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„Info-prim”, Ion Cernei, reporter la Agenţia de ştiri „DECApress”, Tatiana Lupaşcu, corespondent la postul de radio municipal Chişinău „Antena C”, Natalia Calac, reporter la Agenţia
de ştiri Infotag, Valerie Volontir, redactor-şef al revistei „Noi”,
Eugen Gheorghiţă, şef de secţie la ziarul „Dezvoltarea”, Gabriel
Călin, corespendent la ziarul „Accente”, Natalia Răileanu, corespondent la ziarul „Democraţia”, Vitalie Sprînceană, corespondent „Opinia”, Elena Sazin, reporter la postul de radio Antena
C”, Natalia Zaharescu, reporter la postul de radio „Vocea Basarabiei”, Elena Cioina, reporter la postul de radio „Europa liberă”,
Diana Lungu, corespondent la ziarul guvernamental „Moldova
suverană”, Oxana Ghenciu, corespondent la „Ziarul oraşului”,

Ion Ciumeică, redactor-şef al săptămînalului „Info business” din
Cimişlia, Natalia Croitoru, Agenţia de ştiri Reporter.md, Maria
Praporşcic, reporter la cotidianul „Flux”, Radu Benea, reporter
la „Europa Liberă”, Irina Nechit, redactor-şef adjunct la ziarul
„Opinia”, Ana Meleca, şef de secţie la gazeta guvernamentală
„Nezavisimaia Moldova”, Oleg Cristal, corespondent la Agenţia
de ştiri „Info-prim”, Alina Mazureac (Radu), directorul, şi Aneta Grosu, redactorul-şef al publicaţiei independente “Ziarul de
gardă”, Lidia Bobînă, corespondent al „Jurnalului de Chişinău”
ş.a. Tuturor le mulţumesc. Cu ei, colaborarea profesională între ziariştii de pe cele două maluri ale Nistrului va continua. Va
continua, oricare ar ﬁ soarta politică a Transnistriei.

Valeriu VASILICĂ,
director Info-Prim Neo

Lecţia „Info-Prim”

la şcoala deetatizării presei moldoveneşti
Agenţia municipală de presă „Info-Prim” a fost desﬁinţată din motive politice. Pentru a înţelege aceste
motive „lecţia Info-Prim”, trebuie privită în contextul
general al presei moldoveneşti şi al presei municipale,
ca fenomen particular.
Orice s-ar spune acum, constituirea, în 1998, a mediaholdingului municipal, cu toate păcatele de creştere ale acestuia,
a fost un fenomen remarcabil. Anume fostele componente
ale mediaholdingului sînt, şi după distrugerea acestuia, printre foarte puţinele surse de informare din RM, care spun şi
altceva decît corul la unison al presei oﬁciale şi al celei aﬁliate puterii şi, de la o vreme încoace, opoziţiei „constructive”.
Închipuiţi-vă acum că nu ar ﬁ existat la Chişinău, în toată
această perioadă, Radio Antena C, postul de televiziune Euro
TV şi, de ce nu, Agenţia de presă „Info-Prim”. Închipuiţi-vă şi
să vă răspundeţi sincer, dacă şi-ar ﬁ păstrat capitala statutul
de ultim bastion al democraţiei în toată această perioadă.
Din punctul de vedere al partidului de guvernămînt, nu
merita să intri în conﬂict cu toată Europa pentru a menţine controlul total asupra Radioteleviziunii Naţionale. Nu se
răscumpărau banii publici alocaţi companiei, al cărei buget
a fost dublat sau chiar triplat peste noapte. Nu dădeau efectul scontat eforturile şi resursele utilizate pentru atragerea de
partea puterii, de multe ori prin şantaj şi corupere, a organelor de presă private, dacă în acelaşi timp rămîneau libere şi
unite organele de presă municipale.
Distrugerea holdingului ca suprastructură a presei municipale a trecut aproape neobservată pentru opinia publică.
Dar acţiunea a semănat foarte mult cu cea din povestea cu
tatăl care a vrut să-şi înveţe feciorii să trăiască uniţi. Vă amintiţi: le-a dat o mătură s-o frîngă şi n-a putut nici unul din cei

trei ﬁi. Smulgînd cîte o vargă, din mătură n-a rămas nimic. În
primăvara-vara lui 2004, s-au smuls din „mătură” Antena C
şi Euro TV. Pe de o parte, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, pe de alta, anumite forţe politice, ce deja împărţeau
care post şi cui să revină. Şi toţi împreună utilizau maşina de
vot din Consiliul municipal. Îşi mai aminteşte cineva pretextul pentru care a fost sistată emisia celor două posturi timp
de două luni? A mai fost obligat vreun post de radio sau de
televiziune să treacă prin procedura de înregistrare în calitate de persoană juridică? Nu. Pînă la urmă, cu lichidarea
Antenei C şi a Euro TV nu le-a mers. Din mai multe motive.
Neexperimentaţi şi lacomi, cei care se considerau noii stăpîni
ai Chişinăului, au greşit, au încălcat legi şi norme şi a trebuit
să cedeze sub presiunea acţiunilor de protest ale angajaţilor,
aduşi pînă la greva foamei, dar, principalul – sub presiunile
puternice şi univoce ale comunităţii internaţionale.
Apoi a venit rîndul „vergilor” „Info-Prim” şi al „Capitalelor” de limbă română şi rusă. „Capitala” a fost „frîntă”, schimbîndu-i-se conducerea, faţa şi orientarea. S-a reuşit, inclusiv
pentru că în paralel avea loc procesul de lichidare a Agenţiei
„Info-Prim”, cu aruncarea în stradă a celor circa 20 de angajaţi ai săi. Colegilor de la „Capitala” li se oferea o „lecţie deschisă” de intimidare, din care trebuia să înţeleagă ce se poate
întîmpla şi cu ei, „dacă nu vor ﬁ cuminţi”. Separată, Agenţia a
fost frîntă, distrusă, lichidată. Vom vedea în continuare cum.
Pînă atunci, să ﬁxăm că acţiunile de distrugere în raport cu
presa municipală nu se sfîrşesc aici. Convingerea mea fermă
este că se va reveni foarte curînd la Antena C şi Euro TV. Puterea comunistă nu iartă nimănui înfrîngerile. Un eventual
scenariu ar putea ﬁ lansat foarte curînd chiar din Parlament,
unde o comisie condusă de vicespeakerul Iurie Roşca se zice
că elaborează un Cod al Audiovizualului. Se mai spune că
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acel Cod va găsi neraţională existenţa posturilor publice locale de radio şi TV. Şi aşa cum mai publice şi mai libere la
momentul actual nu sînt decît cele două posturi locale din
capitală, e clar că se ţinteşte în ele. Se mai zice că în imediata
apropiere a acelei Comisii ar putea ﬁ căutaţi aspiranţii la canalul 23, cu acoperire naţională, utilizat de Euro TV. Maşina
de vot a CMC va avea grijă de detalii.
Situaţia descrisă face parte din cea generală a mass-media
moldoveneşti. Sub guvernarea comunistă presa a fost polarizată pe criterii politice, polarizarea avînd caracter disproporţionat, asimetric, cu impact negativ asupra pluralismului
media şi a societăţii în tranziţie în ansamblu. La un pol, regimul de guvernămînt a stabilit un control dur asupra presei
publice şi guvernamentale, a atras în sfera intereselor sale
numeroase organe de presă cu statut formal independent,
utilizînd în aceste scopuri pîrghii administrative, resurse publice, o gamă largă de presiuni şi facilităţi. Toate acestea constituie, la momentul actual, un mediaholding ideologizat, cu
politici editoriale dirijate dintr-un singur centru. La alt pol,
dar cu un potenţial şi o rază de acoperire mult mai reduse,
sînt ţinute, ca în rezervaţie şi pentru a crea aparenţe democratice, 2-3 publicaţii periodice şi 2-3 posturi de radio - TV
cu mesaj pluralist. Prin politici statale deschise şi camuﬂate,
lor le este interzis accesul la piaţa de publicitate, sînt hărţuite şi aduse în pragul falimentării prin intentarea de procese
judiciare pentru presupusă lezare a demnităţii şi onoarei de
către politicieni şi oameni de afaceri apropiaţi puterii.

Caracterul politic al lichidării
Mecanismele dezvăluite mai sus sînt de ordin strict politic.
Astfel încît şi efectul lichidării Agenţiei „Info-Prim” este unul
eminamente politic. Doar astfel poate ﬁ caliﬁcată într-o societate eliminarea necondiţionată a unei surse de informare cu anumit rol şi anumit loc în circuitul informaţional al acelei societăţi.
Numeroşi experţi, lideri de opinie, reprezentanţi ai mass-media
şi ai societăţii civile şi-au exprimat regretul în legătură cu lichidarea şi, în special, cu procedura şi contextul lichidării, remarcînd caracterul politic şi impactul negativ al acţiunii. Este reprezentativă în acest sens aprecierea dată de Misiunea OSCE în
Moldova, care “a considerat serviciile Info-Prim drept de mare
folos. Dispariţia agenţiei Info-Prim de pe piaţa mass-media…
va avea drept rezultat o continuă reducere a pluralismului în
presa moldovenească” . Reducerea pluralismului, şi aşa redus ca
scop şi efect, este de asemenea o caracteristică de ordin politic
a societăţii şi a regimului care o guvernează.
Nu rezistă “argumentele” de ordin economic, pe care leau invocat “lichidatorii”. Ele sînt cel puţin nefondate, Agenţia
activînd cu cel mai mic buget dintre toate mediile municipale, prestînd în schimb populaţiei şi mai multor instituţii de
presă o gamă diversă de servicii informaţionale. Dacă Agenţia a cîştigat mai puţine mijloace ﬁnanciare decît ar ﬁ pu-
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tut în această perioadă, apoi numai din cauza că Fondatorul
nu i-a aprobat timp de mai mult de un an actele normative
elementare: statele de personal, planul ﬁnanciar, tarifele la
servicii şi onorarii etc., încălcînd în felul acesta trei decizii
proprii privind constituirea Agenţiei în calitate de instituţie
publică. A fost o perioadă de un an şi ceva de hărţuire şi intimidare politică, economică şi socială a angajaţilor Agenţiei,
pentru că nici un organism economic nu poate funcţiona
fără instrumente economice. În fond, tot timpul s-a urmărit
lichidarea, s-a declarat această intenţie în mai multe rînduri,
dar voturi suﬁciente s-au adunat doar după ce s-a produs
apropierea la vîrf din 4 aprilie 2005 a celor două formaţiuni
PCRM şi PPCD. Interesele s-au întîlnit şi s-au materializat
prin vot.
Lipsite de suport sînt şi aﬁrmaţiile postlichidare ale reprezentanţilor celor două fracţiuni, potrivit cărora Agenţia a fost
una “de buzunar” şi a avut un produs “odios”. Da, greşeli am
avut ca toată lumea, slăbicini, parţial explicabile prin condiţiile economice menţionate, însă aﬁrm cu toată responsabilitatea că nici componenţa trecută, nici cea actuală a CMC,
nici comisiile şi nici fracţiunile acestuia, nu au examinat activitatea Agenţiei şi nu au înaintat pretenţii faţă de politica ei
editorială sau profesionalismul angajaţilor.
Cele cîteva opinii critice personale, formulate foarte sporadic de anumiţi consilieri comunişti pe parcursul a circa
şapte ani de existenţă, nu pot servi drept aprecire argumentată şi oﬁcială. Însă faptul că şi consilierul comunist Mîra, şi
consilierul Roşcovan, pînă a ﬁ exclus din fracţiunea PPCD,
au invocat ulterior argumente de ordin politic, neutilizate
nici în cadrul şedinţei la care s-a decis lichidarea Agenţiei,
descoperă adevăratele interese ale respectivelor formaţiuni.
Ele constau inclusiv în înlăturarea de pe piaţa mediatică a
unui concurent al organelor de presă aﬁliate celor două partide politice. Semniﬁcative sînt în acest sens declaraţiile făcute la postul de televiziune PRO TV de directorul general
al Agenţiei guvernamentale „Moldpres”, Valeriu Reniţă, tot el
şi patron al Agenţiei private de presă „Basa-press”: „Partea
bună este că se face mai clar pe piaţa agenţiilor de presă. Sînt
prea multe agenţii de presă, zic eu”, le mulţumeşte el consilierilor municipali pentru lichidarea concurentului. Şi miza nu
este una economică. În noua conjunctură politică, se redistribuie sferele de inﬂuenţă şi resursele mediatice (ca şi ﬂuxurile
ﬁnanciare) între partidele participante la guvernare. Ceea ce
nu poate ﬁ subordonat, se distruge. Este o parte din lupta
pentru electorat, pentru putere şi acestea sînt iarăşi noţiuni
din arsenalul politic.
Încă o dovadă a caracterului politic al lichidării, dar nu
ultima, o găsim în refuzul acerb al „lichidatorilor” de a accepta
existenţa Agenţiei sub orice formă. După lichidarea instituţiei
publice printr-o decizie nepregătită din timp, formulată „după
ureche”, au fost categoric respinse şi propunerile de colaborare
în baza unui proiect de servicii informaţionale prin care agen-
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ţia privată îşi atribuia deja funcţii parţial publice, cu servicii
echivalate la circa 300 000 lei anual, oferite autorităţilor locale pe gratis. Nu au fost acceptate nici propunerile de a ni se
lăsa barem sediul contra plată, ca oricărui alt agent economic.
Chiar dacă tot reprezentanţii fracţiunilor lichidatoare ne-au
întins cursa, sugerîndu-ne înregistrare în regim de urgenţă a
noii Agenţii pe baze private. Aceasta a fost a doua lichidare, în
spiritul manierelor lumii interlope, care îşi mai împuşcă victima încă o dată, pentru a se asigura că-i moartă deﬁnitiv – aşazisul „controlnîi vîstrel”. Şi după toate astea liderul fracţiunii
PPCD în CMC Corduneanu declară senin la Europa Liberă, în
emisiunea de la 9 august că „noi nu am lichidat „Info-Prim”ul, pur şi simplu ne-am retras calitatea de fondator.
Ba a existat şi a treia lichidare. La solicitarea oﬁcială a noii
Agenţii „Info-Prim Neo”, înaintată CMC în calitate de unica
autoritate decizională în capitală, de a ni se oferi sediul din
Veronica Micle 10, în care am stat 7 ani în componenţa veche,
autorităţile municipale, prin răspunsul semnat de viceprimarul Mihai Furtună ne-au îndemnat să prezentăm „în incinta
Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a
Consiliului Municipal Chişinău (str. Columna 106) documentele ce conﬁrmă faptul că Agenţia dumneavoastră este succesorul de drept al Agenţiei municipale de presă „Info-Prim”!

Discriminarea ca instrument al promovării
„interesului naţional” sau politica dublelor standarde
Contextul general al “Lecţiei Info-Prim” cuprinde şi faptul că,
în cîteva zile după lichidarea Agenţiei, Guvernul RM a lichidat şi
două ziare de stat existente. Şi consilierii municipali-lichidatori,
şi liderii lor politici interpretează evenimentele ca ﬁind echivalente, ceea ce nu corespunde realităţii. În primul rînd, din considerentul că procesul de deetatizare a Agenţiei „Info-Prim” ar
putea ﬁ comparabil doar cu eventuala deetatizare a Agenţiei de
Stat „Moldpres”, despre care nu se spune nimic. În al doilea rînd,
Agenţia municipală de presă „Info-Prim” a fost lichidată printr-o
decizie verbală, neinclusă pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului
municipal Chişinău (şi neexistînd un proiect de decizie în acest
sens), fără a se lua în calcul consecinţele de ordin informaţional
şi social, în timp ce pentru lichidarea ziarelor guvernamentale au
fost pregătite în prealabil decizii speciale. Lichidarea respectivelor
organe de presă cu statut guvernamental nu a însemnat şi dispariţia lor. Şi după decizia de lichidare, ele continuă aceeaşi politică
editorială, care se reduce în mare parte la publicarea materialelor
oﬁciale,promovarea puterii,a partidului de guvernămînt şi a liderilor statului. Şi peste mai mult de jumătate de an, pentru opinia
publică rămîne o taină care este soarta patrimoniului celor două
publicaţii, adunat din bani publici pe parcursul mai multor decenii. În acelaşi timp, Agenţia Info-Prim a fost lichidată deﬁnitiv şi
ireversibil, iar personalul izgonit în stradă. Astfel, procesul de deetatizare se mimează şi se reduce doar la lichidarea puţinelor surse
de alternativă din presa moldovenească, ceea ce vine în discor-
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danţă totală cu promisiunile PCRM şi PPCD de democratizare
a societăţii moldoveneşti, inclusiv prin asigurarea unui grad înalt
de libertate şi pluralism al presei.

Punctul forte şi punctul vulnerabil al presei
moldoveneşti
Din „Lecţia Info-Prim” se mai poate trage o concluzie: forţa presei noastre în faţa pericolelor politice, şi nu numai, poate
veni doar din solidarizarea ei. Doar două exemple elocvente.
Dacă pînă la urmă „lichidatorii” nu şi-au atins deﬁnitiv scopul,
este pentru că două asociaţii profesionale de jurnalişti au pus
la dispoziţia Agenţiei „Info-Prim Neo”, creată de echipa „InfoPrim”, sediile şi resursele lor pentru o anumită perioadă. Le mulţumim pentru acest act de solidarizare reală şi chiar de curaj. Şi
alt caz. Un coleg de breaslă, patron al unei agenţii de presă, se
întreba naiv cum poate pretinde noua agenţie „Info-Prim Neo”
la statutul de organ de presă independent, dacă declară că se
aﬂă în căutarea ﬁnanţărilor iniţiale pentru lansarea afacerilor.
Finanţatorul va cere plată, va dicta politica editorială, sugera tot
el. Şi atunci ce fel de independenţă? Să ﬁ uitat el, naivul, că mai
mulţi ani în urmă tot din granturi străine şi-a lansat agenţia?
Că din ele şi-a construit sedii moderne şi şi-a extins afacerile?
Se spune că a avut chiar neplăceri serioase din cauza utilizării
contrar destinaţiei a acelor granturi. Că i s-au iertat acele greşeli,
pentru că le-a arătat străinilor drapelul presei, care se vrea liberă
şi independentă în R. Moldova. Mai degrabă a sperat că afacerea
lui media va ﬁ mai în afara pericolelor, dacă cochetează niţel cu
puterea pe seama noastră. Puterea aceasta împarte presa doar în
îngenuncheată şi duşmană, care trebuie lichidată. Pe cea îngenuncheată de bună voie, îşi face plăcerea s-o îngenuncheze chiar
mai tare. Naivul meu coleg a avut posibilitatea să se convingă de
aceasta din exemplul unui post de televiziune foarte apropiat
ca afacere de agenţia pe care o gestionează. Însă ceva mai tîrziu decît perioada în care cocheta el pe contul „Info-Prim”-ului.
Principiului „împarte şi dezbină”, în condiţiile sărăciei actuale a
presei moldoveneşti, îi putem opune doar solidarizarea noastră.
Chiar dacă sîntem concurenţi pe un segment profesional. Pentru că, sper, avem obiective comune. Pentru că, în caz contrar,
ﬁecăruia, dar ﬁecăruia îi vine rîndul să ﬁe lichidat sub ﬂamura
integrării europene.

Remedii de perspectivă contra lichidărilor ulterioare
Altă dată poate aş mai ﬁ oferit o soluţie. Aş ﬁ spus că toate
acestea nu s-ar ﬁ întîmplat cu echipa „Info-Prim” şi cu nimeni altul, dacă deetatizarea presei s-ar ﬁ făcut în baza unei legi,
care ne-ar ﬁ protejat de discriminări şi interese de grup. Aşa
cum se face în societăţile democratice. Dar nu o spun. Pentru
că am spus deja despre politica dublelor standarde, cu care
actualii guvernanţi-lichidatori ne-au obişnuit şi pe noi, şi pe
europeni, şi pe americani, şi pe toţi.
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Interviu-anchetă
Anexă 1
„INFO-PRIM”: DATE BIOGRAFICE
„DE LA ORIGINI ŞI PÎNĂ LA A DOUA LICHIDARE”
CV OFICIAL
Agenţia de presă “Info-Prim”, subdiviziune a Departamentului Relaţii cu Publicul (DRP) al Primăriei Chişinău, a fost deschisă la 1 octombrie 1998 şi a activat mai mulţi ani în cadrul
mediaholdingului presei municiale alături de Radio Antena C,
Euro TV – Chişinău, ziarele “Capitala” şi “Capitala-Stoliţa”, revista „Capitala” şi Centrul editorial-tipograﬁc Chişinău-Prim.
După lichidarea DRP în aprilie 2004, la insistenţa Fondatorului,
Consiliul municipal Chişinău (CMC), Agenţia a fost înregistrată la Ministerul Justiţiei cu statut de instituţie publică, ﬁnanţată
parţial din bugetul local. La 17 mai 2005, Consiliul municipal
Chişinău a decis lichidarea agenţiei. Prin decizia din 4 august
2005, CMC a respins şi un proiect de colaborare cu agenţia
„Info-Prim Neo”, creată de echipa vechii agenţii, refuzîndu-i
acesteia dreptul de a activa în acelaşi sediu.
FIODOR NEGRU 1, lider al fracţiunii PCRM în CMC,
(24.05.2005): “AP “Info-Prim” se poate transforma într-un
agent economic cu capital privat şi CMC ar putea să aibă
o cooperare contractuală cu aceasta. Agenţia reformată trebuie să adreseze Consiliului un program de cooperare, care ar
putea ﬁ acceptat şi ﬁnanţat de CMC. Negru a menţionat că
CMC ar putea să dea în folosinţă agenţiei patrimoniul care
a fost gestionat de “Info-Prim” pînă la lichidarea acesteia, în
calitate de instituţie publică.”
FIODOR NEGRU 2, şedinţa CMC, 07.06.05: “Propun să
nu acceptăm pe ordinea de zi chestiunea cu privire la condiţiile

de colaborare a CMC cu Agenţia de Presă „Info-Prim Neo”, care
necesită examinare suplimentară”.
FIODOR NEGRU 3, 04.08.2005: “CMC trebuie să respingă proiectul de colaborare cu „Info-Prim Neo” pentru a nu oferi
prioritate unui anumit agent economic”.
ALEXANDRU CORDUNEANU 1, lider al fracţiunii
PPCD în CMC, 24.05.2005: “CMC nu poate interzice colectivului agenţiei să se constituie într-o altă formă, iar ulterior
să stabilească o conlucrare cu Consiliul. În bază contractuală,
CMC poate oferi agenţiei în chirie spaţiul şi utilajul tehnic”.
ALEXANDRU CORDUNEANU 2, 04.08.2005: “Propun
să ﬁe respins proiectul de decizie privind colaborarea cu „InfoPrim Neo” şi să ﬁe anunţat un concurs de proiecte în acest
sens”.
MIHAI ROŞCOVAN 1, consilier PPCD, preşedinte al şedinţei CMC care a votat lichidarea Agenţiei, la Radio Antena
C, 29.05.2005: “Fracţiunea PPCD a votat permanent împotriva agenţiei „Info-Prim” de la crearea acesteia tocmai din motivul că presa nu trebuie să ﬁe ﬁnanţată din bugetul de stat.
Astfel, la 17 mai, nu consilierii PPCD au votat cu comuniştii,
ci comuniştii s-au alăturat creştin-democraţilor. Dacă cerem
deetatizarea oﬁcioaselor „MS” şi „NM”, de ce nu e corect să
aplicăm acelaşi lucru asupra agenţiei „Info-Prim”? Noi am
oferit colectivului „Info-Prim” dreptul de a privatiza această
agenţie. Cred că dnii Urecheanu şi Braghiş au suﬁcienţi bani
ca să facă acest lucru”.
MIHAI ROŞCOVAN 2, consilier independent după excluderea din PPCD, şedinţa CMC din 04.08.2005: “Propun
adoptarea unei decizii, prin care Agenţiei să i se ofere sediul în
chirie, urmînd ca proiectele de colaborare cu autorităţile publice locale să ﬁe examinate ulterior, cu sau fără anunţarea concursului pentru mai multe organe de presă”.

Vitalie Cazacu:
„În presa locală nu vin tineri...”
(La întrebările MM răspunde Vitalie Cazacu, directorul agenţiei DECA-press)
1. Stimate dle Cazacu, aţi fondat una din primele agenţii
informaţionale în afara Chişinăului; cît de aproape sau
departe sînteţi azi de obiectivele pe care vi le-aţi asumat în
punctul de pornire?
Cred că scopurile pe care ni le-am propus iniţial, în general, le-am realizat. După mine, este important că existăm, că
avem clienţi şi că sîntem una dintre cele mai puternice organizaţii mass-media din afara Chişinăului. Probabil, puteam
obţine mult mai multe, dar asta e situaţia.
2. Ce condiţii de activitate aveţi astăzi: prielnice, nu prea,
mai bune decît au fost, mai proaste?

Oricît de paradoxal ar părea, condiţiile de activitate
parcă s-au conservat, sînt practic aceleaşi ca acum 8-9 ani.
Mă refer la condiţiile de activitate economică, care sînt
departe de a ﬁ prielnice, fapt cunoscut de toată lumea. În
rest, totul a fost în mişcare, în creştere. Dar lucrul acesta
s-a întîmplat mai mult în baza unei evoluţii care nu are
repere economice.
3. Cum rezolvaţi problema cadrelor?
E diﬁcil să vorbeşti despre asta în două-trei cuvinte, dar
nici n-aş vrea să plictisesc lumea cu explicaţii. Voi accentua
un singur moment: pentru oﬁciul din Bălţi al DECA-press
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problema cadrelor n-a existat niciodată. Echipa s-a format
pe parcurs, într-un mod logic şi coerent. Problema a fost şi
rămîne cu reporterii din alte teritorii. Trebuie s-o spunem
pe şleau – în presa locală nu vin tinerii şi acesta e unul din
obstacolele cele mai mari pentru dezvoltarea instituţiilor
mass-media din provincie. Nu mai zic de faptul că absolvenţii facultăţilor de jurnalism rămîn practic cu toţii în capitală
iar cei care au venit în presa locală pe parcursul ultimilor ani
pot ﬁ număraţi pe degete.
4. Cine sînt clienţii (cititorii) vostri? Cum menţineti relaţiile
cu ei?
Clienţii noştri sînt instituţii mass-media, întreprinderi, ambasade şi organizaţii neguvernamentale din ţară şi de
peste hotare. Altceva este că sînt prea puţini. Oricum, avem
relaţii foarte bune cu clienţii noştri actuali şi aceste relaţii se
bazează pe respectul reciproc şi pe interesul clienţilor faţă de
produsul nostru.

5. Cine sînt concurenţii voştri?
Un alt paradox este că nu avem concurenţi în ce priveşte
conţinutul buletinelor de ştiri. Dacă agenţiile de presă de la
Chişinău se cam repetă în ce priveşte subiectele de ştiri, noi
dăm informaţie din provincie, lucru pe care, în general, nu-l
fac alte agenţii de presă şi deci furnizăm informaţie pe care
clienţii o găsesc doar la noi.
În general, menţinem relaţii de prietenie cu agenţiile de
presă de la Chişinău. În primul rînd, cu agenţiile Basa-press
şi Reporter.md.
6. Ce împiedică şi ce favorizează dezvoltarea agenţiilor de
presă în RM?
Şi împiedică, dar şi favorizează dezvoltarea agenţiilor de
presă faptul că sînt prea multe.
Împiedică – deoarece piaţa e prea mică pentru atîtea
agenţii de presă. Favorizează – deoarece funcţionează, totuşi,
atîtea agenţii de presă.

Nicolae POJOGA

Comisarii
(O poveste de Crăciun pentru adulţi)
Umbre sau Lumină
Lumină. Nu însă “lumini”, precum ar sugera cele mai
primitive reguli de compoziţie. Lumină în sensul cunoaşterii, al informării în vederea cunoaşterii. Sîntem un popor
sentimental şi rămînem doar cu atîta ori de cîte ori soarta
ne pune la încercare. Orice discuţie (în termeni mai mult
sau mai puţin critici) despre fotograﬁa de presă va eşua
numaidecît în mai multe sentinţe abstracte despre frumos,
care categorie la rîndul ei va ﬁ desemnată intuitiv şi probabil entuziastic sau eufemistic. Mai mult decît modestele
noastre încercări de a coborî (de ce nu şi “a ridica”?) dezbaterile despre substanţa amintită la nivelul inteligibilului,
au întîmpinat o dezarmantă rezistenţă atît din partea jurnaliştilor cît şi dinspre critica meseriei. Avem, cu alte cuvinte, parte de un schimb de cuvinte în totalitate neproductiv
despre documentarism, metodă, etică profesională şi criticism. De aici şi Povestea de Crăciun care ar împăca spiritele
ﬁe şi înainte ca acestea să se aprindă şi să scoată fum.

Alb-negrul şi negru-albul
A fost prima şi cea mai completă aventură a fotograﬁei.
Ca o suavă interpretare a realităţii, alb-negrul (de fapt,

vînăt pînă la violet în primele imagini de pe plăcuţele de
argint risipite de către Daguer sau aproape sepia lui Talbot) venea cu o iuţeală tehnologică peste viziunea clasică
a camerei obscure, invenţie ce datează pe puţin cu epoca
lui Leonardo şi care, în mod tradiţional, redă imaginile în
culori.
Francezii numesc ﬁlmul1 alb-negru “noir”. Negru, pur şi
simplu. Probabil, din simplul motiv că albul nici nu există
pe celuloid: locurile desemnînd la modul dramatic zăpada şi
- melodramatic - sublimul mătăsii sînt pur şi simplu transparente. Astfel, albul cinematograﬁc se va regăsi pe o bucată
de pînză sau un perete văruit, suprafeţe pe care vor prinde viaţă negrul şi griul din peliculă. În fotograﬁe, sîntem pe
alb-negru atîta timp cît albul purtător este oferit de hîrtia de
ziar, monitorul calculatorului (atenţie: nu întotdeauna!) sau
pe oricare petec de alb. Dacă vom face abstracţie de ﬁinţa
diapozitivului care este prin deﬁniţie transparent (şi nu este
în nici un caz fotograﬁe), albul rămîne a ﬁ cheia fotograﬁei
ca document. Un fel de aşteptare a apariţiei oilor negre în
lichidul developator.
Pe parcursul a peste o sută şi cincizeci de ani, adevărata
imagine a tot ieşit din ape luminate sumar de un felinar
roşu. La urma urmei, disputa formală dintre noţiunile de
umbre şi lumini poate ﬁ mutată pe un alt plan cultural: ne-

1. Aici – în sensul comun de “cinema”.
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gativul fotograﬁc ca ﬁind prima şi cea mai ﬁdelă amprentă
a zvîcnirii (convulsiei, dacă doriţi) unui eveniment. Nimic
întîmplător pe lumea asta. Negativul fotograﬁc (cu toate
implicările şi asociaţiile semantice, semiotice şi culturale)
trebuia să ﬁ fost apărut în istoria modernă. Rămîne adevărat chiar dacă o atare construcţie gramaticală nu a fost să ﬁ
existat vreodată. Sună însă frumos.
Un timp mai devreme decît cel dominat de fascinaţia
negativului, ochiul, în calitatea sa de veritabilă extensiune
a gîndirii, ﬁxa cu stupoare veridicitatea imaginii cu susul
în jos aşa cum apare aceasta în tehnicile premergătoare
celuloidului. Premergătoare fotograﬁei. Ce o ﬁ fost mai
înainte? Da, desigur că este vorba de cutia magică supranumită cameră obscură: o boxă avînd o inﬁnitizimală
găurică pe una din feţe. Făcătura era în stare să capteze
o proiecţie a peisajului aﬂat în faţa desenatorului. Renascentist sau beduin în slujbă la Paşa. Peste această leneşă
contemplare s-a lăsat ca o pocnitură fotograﬁa. Cu o altă
sensibilitate, cu alţi ﬁguranţi, cu o nemaivăzută tehnică. A
doua zi, chiar de dimineaţă, omenirea era deja în drept să
exclame: Ce minune!
Ce timpuri, vom zice noi, ce paletă culturală universală!
Fără pic de culoare, pigment nestatornic sau scumpe cerneluri, aceasta a lăsat loc simţirii, alb-negrul imaginii şi textul
făcînd încă şi astăzi deliciul presei de cea mai înaltă calitate.
Adusă la conversiunea pentru tipar, fotograﬁa ori mai bine
zis imaginea ei este atît de transparentă încît se văd cuvintele prin ea. “Misiunea fotograﬁei constă în posibilitatea
de a explica nişte realităţi de la om la om şi de la om spre
propriul Eu”2.

Victime şi Criminali
Am în faţa mea o carte neobişnuită. “Comisarul Dispare” se numeşte 3. Autorul, britanicul David King, a tot colecţionat timp de douăzeci şi mai bine de ani fotografii şi
postere (placarde) sovietice. Intriga a început atunci cînd
King a constatat cu stupoare că fotografia documentară
sovietică a fost în permanenţă retuşată. Într-un anumit fel,
desigur. Partidul, puterea şi nu în ultimul rînd, I.V.Stalin
obişnuiau să dea indicaţii privind îndepărtarea anumitor
figuri politice din fotografiile istorice reprezentînd “marea
revoluţie” din octombrie, multiplele congrese, internaţionale etc. Acest lucru deosebit de neplăcut li se întîmpla de
obicei celora care nu mai puteau să obiecteze într-un fel
sau altul.
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Mai întîi figurile politice de primă mărime dar şi din
provincie (Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Bukharin ş.a.)
erau exterminate fizic, după care urma „dispariţia” iconografică, fenomen greu de imaginat în civilizaţie. Urmăriţi soarta unor imagini fotografice, persoanele care
au fost înlăturate cu foarfecele, radiera, aerograful 4 sau
pur şi simplu au fost acoperite cu cerneală violetă aplicată cu generozitate. Ţicneala luase proporţii uriaşe pe
întreg teritoriul imperiului stalinist. Pînă şi copiii din
clasele primare erau chemaţi să demonstreze vigilenţa
acoperind cu cerneală portretele „sfinţilor” sovdepici în
deplină conformitate cu ultimele ştiri despre „duşmanii poporului” ascultate la omniprezentul radio. Ca să
nu mai amintim aici despre nenorociţii de bibliotecari,
pictori, responsabili de propagandă, activişti şi nacialnici. Codul penal al timpului strivea pur şi simplu omul
de rînd pentru nonvigilenţă şi – stupoare! – pentru neturnare a aproapelui, care dintr-un motiv sau altul nu
a acoperit cu cerneală chipul liderului proaspăt lichidat
de Ce-Ka. Doamne păzeşte! Febra retuşării istoriei moderne luase proporţii atît de mari încît în doar cîţiva
ani au fost nimicite (integral!) imense colecţii de fotografii, documente, ziare, reviste (inclusiv de partid)
atît din sinistra perioadă sovietică cît şi din cea a defunctului Imperiu Rus. Nimic! Nicego! Au supravieţuit
doar piese izolate cărate cu valizele puţinilor emigranţi
ştiutori de carte.
Am evocat aici toată povestea „dispăruţilor” doar din
sentimentul de amărăciune care ne urmăreşte la o simplă
contemplare a fotografiilor din presa periodică moldovenească. Care „aerograf ”, domnule! Băieţii de azi au pus
mîna pe o sculă care nici în vis nu li se arăta retousherilor lui Iosif.5 Am examinat cu mai multe ocazii spectrul manipulărilor aplicate la noi. Odată cu aplicarea la
cea mai înaltă scară a metodei „comisarului” amintit mai
sus, desenarea coarnelor, urechilor de măgar etc., băieţii
noştri au pus la punct o întreagă industrie a – atenţie!
– apariţiei „comisarilor”. Astfel, ne delectăm adesea cu
imagini în care apar (sic!) chipuri ce nu au fost la faţa
locului. Mai simplu: dacă îi vine lui Venturiano6 să critice
o presupusă alianţă X-Y sau triplă convenţie X, Y, Z vei
vedea numaidecît în ziar o imagine cu tustrei sau tuspatru. Odată, am fost martorul evocării unor sfinţi demult
apuşi gen Marx şi Engels 7. Coaliţie monstruoasă se numeşte metoda. Exemplele se găsesc cu uşurinţă în mai
toate ziarele de la noi.

2. Atribuit celebrului Edward Steichen.
3. David King, The Commissar Vanishes, Metropolitan Books, prima ediţie 1997.
4. Un fel de airbrush, instrument de mîna întîi în diverse aplicaţii computerizate pentru manipularea imaginilor.
5. Este adevărat că Photoshop-ul, unul din cele mai soﬁsticate instrumente moderne, a fost creat în exclusivitate pentru transformarea şi editarea imaginilor.
6. Vezi “jornalistica” din “O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale.
7. Exemple “luate din viaţă”, vorba lui Pavel Stratan…
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Presa de cultură
Doresc să aduc aici un omagiu celui care a fost Henri
Cartier-Bresson (1908 - 2004)8, artistul supranumit încă
fiind în viaţă „Cel-mai-bun-dintre-noi”. Dînsul avea asupra sa două ştampile pe care le aplica pe verso-ul fotografiilor trimise pentru tipar. Una supranumită „Despre
Frumuseţe” ruga posibilii editori să nu intervină în nici
un fel asupra imaginii originale, o alta, „Despre Adevăr”,
solicita atît utilizarea corectă a textului autorului cît şi
asigurarea unui context adecvat imaginii. “Utilizarea intensivă a fotografiei în cadrul mass-media rezidă într-o

sporită responsabilitate a fotoreporterului... Trebuie să
ţinem minte că nu avem voie să ne separăm de lumea
reală şi umanitate în general.”
În continuare (pentru desert), încă un citat din Cartier-Bresson. Ceva ce aminteşte vag povestea cu comisarii9:
“Noi, fotograﬁi, avem dintotdeauna treabă cu lucruri
care în permanenţă dispar. Odată dispărute, nu există pe
tot pămîntul forţe sau invenţii care le-ar putea aduce îndărăt. Nu sîntem capabili să developăm10 şi să dăm la tipar
actul memoriei...”12

În imagine:
“Căderea lui Icarus”
de Pieter Bruegel
(cel Bătrîn)
Ulei, pînză 73.5 x 112
cm, Muzeul Royaux des
Beaux-Arts, Brussels
<http://gallery.euroweb.
hu/html/b/bruegel/
pieter_e/painting/icarus.
html>
8. Mai bine mai tîrziu decît niciodată pentru omul pe care l-am iubit şi admirat cu toţii.
9. Surpriză mare: Michael Nyman, unul dintre cei mai populari compozitori moderni, “uluit de ingrata operă de rescriere a istoriei, întreprinsă de Stalin”, a
decis să rescrie integral muzica pentru baletul “Căderea lui Icar”, întreaga lucrare numindu-se de acum înainte “Comisarul Pleacă”. Dacă unii au îndrăznit să
rescrie Istoria, de ce nu aş avea dreptul să-mi revăd propriile compoziţii muzicale, spune Nyman.
10. În sensul fotograﬁc, desigur.
11. Citat din “French Photographer 1908 - 2004”.
12. Icarus temerarul, omul care a dorit să zboare poate ﬁ găsit pe pînza genialului Bruegel cu o anumită diﬁcultate. Zburătorul dispare, pur şi simplu. (Vezi
dreapta, partea de jos a compoziţiei).

Larisa UNGUREANU

Cîteva consideraţii
despre presa de cultură
Sînt cititorii noştri conştienţi de faptul că avem o presă de cultură? Există publicaţii de acest gen cunoscute
şi solicitate de cititori? Iată primele întrebări pe care
mi le-am pus înainte de a efectua acest studiu.

Apropiindu-mă în Chişinău de chioşcurile unde pot
fi procurate ziare şi reviste, am adresat una şi aceeaşi întrebare mai multor vînzătoare: „Aveţi presă de cultură?”
„???” Am simplificat puţin întrebarea: „Aveţi un ziar sau
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o revistă de cultură?” „În limba română n-avem!” „Nu se
poate! Dar „Literatura şi Arta”? Dar „Contrafort”? Dar…”
Aici vînzătoarele îmi zîmbeau larg, de parcă ar fi ghicit răspunsul unei întrebări dintr-un concurs cu premii.
„Avem! Cum să nu avem?! „Literatura şi Arta” ne vine în
fiecare joi, iar „Contrafort” primim din cînd în cînd. Iată,
ne-a fost adus chiar zilele acestea ultimul număr!” (E
vorba de nr. 9 – 10/2005 - n.a.) „Dar reviste? „Semn”, de
exemplu. „Sud-Est” sau „Viaţa Basarabiei”? „Nu-u-u! Navem!” Unele vînzătoare cu o vechime mai mare de muncă, îşi aminteau că acum cîţiva ani cumpărătorii puteau
admira în vitrină revista „Sud-Est”, dar de la un timp „fie
că nu apare, fie că se vinde la alte chioşcuri, nu ştim”. Mai
trist este cu revista „Semn” care, probabil, nici nu ajunge în chioşcurile de presă din Chişinău. Şi, spre marea
mea mirare, nici în biblioteci, cel puţin, în bibliotecile pe
care le frecventez mai des: „Târgovişte”, „Alba Iulia”, „Maramureş” ş.a. Dacă „Sud-Est cultural”, nemaivorbind de
„Literatura şi Arta”, „Contrafort” pot fi citite la biblioteci,
de revista bălţeană (şi drochiană) „Semn” bibliotecarele,
cele pe care le-am întrebat, nici nu au auzit.
În rîndurile de mai jos, îmi propun să efectuez un
studiu al presei de cultură din Republica Moldova care
să ateste atît o prezentare a fiecărei ediţii în plan istoric, cît şi o analiză a căilor de comunicare cu cititorul şi
dimensiunile spaţiului cultural pe care le aplică aceste
publicaţii.
„Viaţa Basarabiei”, revistă editată în prezent de Uniunea Scriitorilor din Moldova (director - Mihai Cimpoi),
a fost fondată în anul 1932, ﬁind condusă de Pan Halippa şi Nicolai Costenco. În perioada sovietică, e lesne de
înţeles, revista a încetat să mai apară. Vor trece decenii
întregi pînă cînd „Viaţa Basarabiei” va reveni în viaţa noastră culturală. Nr. 1 (serie nouă) apare în 2001 cu sprijinul
Institutului Cultural Român, cum se anunţă în nr. 3 (11)
2004. Doar unsprezece numere au văzut lumina tiparului
pe parcursul celor trei ani! În 2005, nu a apărut nici un
număr de revistă. Dl Mihai Cimpoi, pe care am vrut săl întreb de viitorul dar şi de prezentul acestei publicaţii,
ﬁind plecat „în străinătate”, cum mi-a spus secretara US,
nu mi-a satisfăcut curiozitatea.
„Literatura şi Arta”, săptămînal al scriitorilor din Republica Moldova (redactor-şef - Nicolae Dabija), a fost
fondat la 3 octombrie 1954 şi este la al 3141-lea număr
de la apariţie (e vorba de nr.45 din 10 noiembrie 2005 n.a.). Iniţial, s-a numit „Cultura”, iar din anii ’70 s-a intitulat „Literatura şi Arta”, organ al Ministerului Culturii şi al
Uniunii Scriitorilor. La începutul anilor ’90, săptămînalul
devine ediţie a Uniunii Scriitorilor. Tirajul „LA” variază de
la an la an. În 2004-2005, cum citim pe ultima pagină (a
8-a), acesta este constant: 19.620. Tot de aici aﬂăm că „Literatura şi Arta” apare la Chişinău în ﬁecare joi în limba
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română”, după care se aﬁşează două indice de abonare, cel
de al doilea ﬁind un indice privilegiat (pentru pensionari, studenţi şi invalizi). Preţul săptămînalului este de 1,50
lei adică, foarte ieftin comparativ cu alte ediţii de cultură,
„Sud-Est cultural”, de exemplu, costă în prezent 33,00 lei.
Ce-i drept, diferă ţinuta poligraﬁcă a acestor ediţii. „Literatura şi Arta” se tipăreşte pe hîrtie de ziar, aplică două culori, de obicei, roşu şi negru, în alţi ani culoarea preferată
ﬁind cea albastră, iar în perioada sărbătorilor de iarnă cea
verde. Săptămînalul nu are variantă web. Despre „Sud-Est
cultural” voi scrie ceva mai jos.
„Semn”, (redactor-şef - Nicolae Leahu), revistă literară
trimestrială, are sediul la Bălţi, dar şi la Drochia, şi apare
din 1995. Primele două numere au avut suportul Fundaţiei
Soros Moldova. Din 1997, „Semn” are doi editori: Fundaţia
Culturală Română şi Semn S.R.L. Din 2002, editor rămîne
Semn S.R.L., revista apare cu sprijinul Fundaţiei Culturale
Române şi al Fundaţiei Soros Moldova, iar în anii 20032005 este ﬁnanţată de Institutul Cultural Român. Numărul
de pagini variază de la 60 la 64. Diferenţa de patru pagini
nu este atît de mare ca să inﬂuenţeze conţinutul revistei.
Primele două numere din acest an, 2005, inserează şi un
Supliment de limbă şi literatură română pentru gimnazii
şi licee (p. 65-80). Revista s-a tipărit un timp la Bălţi, iar în
ultimii ani se tipăreşte la Chişinău. Coperta, de la număr
la număr, îşi schimbă culoarea, detaliu care-i asigură eleganţa, dar şi o anumită sobrietate. Pe prima pagină putem
citi numele autorilor care semnează materialele, inclusiv
versuri, proză, dramaturgie. Cu regret, nu este indicat tirajul. Şi nici costul unui număr. În schimb, găsim la pag. 3 a
copertei o informaţie despre indicele de abonare în Catalogul Întreprinderii „Poşta Moldovei”. Numărul 1-2/2001
ne indică şi adresa URL: http://ournet.md/~semn. Din
colecţia pe care o am, este unicul număr care atestă varianta web a revistei. Revistele din 2003, 2004 indică doar
e-mail.
„Sud-Est” – aşa s-a intitulat iniţial revista de artă, cultură şi civilizaţie (redactor-şef - Valentina Tăzlăuanu),
apare de la începutul anilor ’90, fondatori fiind ministerele culturii din R. Moldova şi România, o dată la trei
luni. Care este „editată de Ministerul Culturii din Republica Moldova şi Fundaţia Culturală Română”, cum se
menţionează pe pagina de Sumar (nr.2/1994) sau, cum
citim pe copertă la pagina 3, apare şi cu sprijinul Fundaţiei Soros din Moldova (nr.2/1995). În ultimii ani, revista
se numeşte „Sud-Est cultural” şi are doi editori: Institutul
Cultural Român şi „Sud-Est Cultural” S.R.L. În primii ani
de activitate, „Sud-Est” avea şi un consiliu redacţional la
care, mai tîrziu, s-a renunţat. Sumarul era tradus în trei
limbi: română, franceză şi engleză, în prezent - în română şi engleză. În prima fază de activitate volumul revistei alcătuia 96 de pagini, acum variază între 140-152-164
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pagini, formatul, cu unele schimbări, a rămas acelaşi. E
de remarcat ţinuta poligrafică a revistei, predilecţia „actorilor” ei pentru un aspect deosebit, mai ales, este impresionantă coperta prin prezenţa reproducerilor de artă
ale pictorilor şi sculptorilor din Republica Moldova. În
unele numere găsim reproduceri şi în interior însoţite
de o scurtă biografie a autorului. Pînă a deveni S.R.L.,
„Sud-Est” îşi cataloga şi apariţiile anterioare. Astfel, în
1995, de exemplu, aflăm că revista este la al 20-lea număr. În prezent, această practică a dispărut. De remarcat
că există şi varianta web a ediţiei care poate fi consultată
la următoarea adresă: http://www.sud-est.md.
„Contrafort” (director – Vasile Gârneţ, redactor-şef
– Vitalie Ciobanu), revistă a tinerilor scriitori din Republica Moldova, apare la Chişinău în luna octombrie 1994.
Editori: Fundaţia Culturală Română şi Societatea „Phoenix-press”, mai tîrziu Societatea s-a numit „Contrafort”
S.R.L. De altfel, ca şi celelalte ediţii de cultură care au devenit Societăţi cu Răspundere Limitată. Ciudată situaţie,
dar altfel Ministerul Justiţiei nu înregistrează „afacerea”
şi statutul, „un statut vitreg al presei de cultură”, cum sa exprimat Vitalie Ciobanu. Tot de la redactorul-şef am
aflat că tirajul publicaţiei este de pînă la 1600 de exemplare, că graţie Fundaţiei Soros 300 de biblioteci publice
beneficiază de abonamente gratuite la „Contrafort”, că redacţia a încheiat contracte cu Întreprinderea „Poşta Moldovei”, „Moldpresa”, cu „Omnia presa” pentru ca revista
să fie vîndută la chioşcurile din Chişinău şi alte localităţi
din Republica Moldova, că revista poate fi procurată la
librăriile din reţeaua „Pro Noi”, dar şi la sediul redacţiei,
că revista se expediază la Bucureşti, la Fundaţia Culturală
Română (în ultimii ani – Institutul Cultural Român care
a rămas şi în continuare editorul „Contrafortului”), că au
abonaţi din România şi din străinătate. Unii cititori accesează site-ul revistei: http://www.contrafort.md (aflăm
prin mesajele de la Cafenea), dar acordă preferinţă şi variantei tipărite. Deci, contrafortiştii fac tot ceea ce le stă
în puteri pentru ca ediţia lor să fie răspîndită şi citită
de cît mai multă lume. De remarcat că primele numere
aveau un volum de 16 pagini şi aplicau două culori: roşu
sau albastru. Prima pagină conţinea editorialul, de regulă, plasat în dreapta paginii, în stînga fiindu-ne oferită o
imagine fotografică (vechiul Chişinău, regizori de film
celebri ş.a.) sau reproduceri de pictură, acuarelă, grafică. Mai jos erau inserate titlurile cele mai incitante ale
articolelor şi semnatarii lor, indicîndu-se şi pagina unde
putea fi citit materialul. Acest fel de a concepe o pagină
de revistă aminteşte a ediţii on-line, avînd o structură
bine gîndită şi apropiată mentalităţii cititorului modern,
mai ales a celui tînăr, care nu se lasă atras de orice fel de
presă. Cu trecerea timpului, volumul revistei s-a mărit de
la 24 la 32 de pagini, unele numere sînt duble. S-a schim-
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bat şi aspectul primei pagini, au dispărut culorile roşu şi
albastru, rămînînd numai culoarea neagră. S-a schimbat
şi preţul: de la 1 leu la 3 lei. Editorialul din pagina 1 a
trecut în pagina 3. Revista nu a avut şi nu are un colegiu
de redacţie, dar are o echipă mai mult sau mai puţin constantă alcătuită din redactori asociaţi. La fel procedează
şi „Semn” („Sud-Est cultural”, de exemplu, preferă autori
permanenţi).
Moldova era una din puţinele republici din spaţiul exsovietic care nu avea publicaţii despre ﬁlm, muzică, arte
plastice, arhitectură. Sfîrşitul anilor ’80 - începutul anilor ’90 au jucat un rol ediﬁcator pentru presa de cultură.
Germenii unor publicaţii au început să apară încă în anii
’89-’90 (de exemplu, suplimentul „Ecranul” în revista „Moldova”), un număr de „probă” al ediţiei Uniunii Cineaştilor
„Lanterna Magică” (martie 1991) care a fost lansat cu ocazia Plenarei UC, număr apărut clandestin, ﬁindcă ediţia nu
avea nici statut, nici aprobarea instanţelor superioare, inclusiv a CC-ului. În acea perioadă, Partidul Comunist încă
se aﬂa la putere.
Aproape concomitent au fost înregistrate la Departamentul de stat pentru edituri, poligraﬁe şi difuzarea cărţilor
al RSSM publicaţia periodică „Lanterna Magică” (fondator
- Uniunea Cineaştilor din Moldova) şi revista „Sud-Est”
(fondator - Ministerul Culturii şi Cultelor), ambele subvenţionate din buget.
Din păcate, fondatorii erau puşi adesea în situaţia să
nu-şi ţină promisiunea, aşa că ediţiile respective căutau
cu disperare mijloace financiare pentru a supravieţui în
continuare. Colac peste pupăză, în decembrie 1995, parlamentul agrarian scoate negîndita hotărîre de a trece
ediţiile de cultură, inclusiv săptămînalul Uniunii Scriitorilor „Literatura şi Arta”, la autofinanţare şi autogestiune,
ceea ce a însemnat o grea lovitură aplicată „primului val”
de presă de cultură. În formă tipărită, „Lanterna Magică”
a apărut pînă în anul 2000, iar de atunci încoace doar
ca ediţie on-line. Se menţine pînă în prezent graţie unui
program internaţional IATP (adresa pe internet: www.
iatp.md/LanternaMagica). Celelalte ediţii: „Literatura şi
Arta”, „Sud-Est” – continuă să apară şi în prezent în formă tipărită.
Majoritatea revistelor de cultură din Republica Moldova sînt susţinute ﬁnanciar de Institutul Cultural Român.
Statul moldovenesc nu şi-a adus contribuţia la ediﬁcarea
unei prese care să participe activ la implementarea unor
politici culturale, să contribuie la procesul de continuă democratizare a societăţii şi integrare europeană. Acest gen
de presă, cum arată practica altor ţări, nu poate funcţiona
normal fără aportul statului, iar statul moldovenesc, în ultimul deceniu, nu a investit nimic în presa de cultură. De
aici şi prăpastia care s-a format între instituţiile de cultură, pe de o parte, şi presa de cultură, pe de alta, care se

mass-media în Republica Moldova
38
38

decembrie 2005

Experienţe
axează preponderent pe domeniul de literatură artistică,
critică, eseistică. Şi mai puţin reﬂectă teatrul, ﬁlmul, artele
plastice, muzica, acestea ﬁind prezentate doar accidental
sau deloc.
Care din publicaţiile de cultură menţionate mai sus,
(excepţie a făcut site „Lanterna Magică”), a reﬂectat, de
exemplu, Festivalul de Dramaturgie Naţională, ed. II-a,
sau a analizat programul Festivalului Internaţional de Filme Documentare „Cronograf ”, ediţia a IV-a?! Nici una!
Astfel, se creează o impresie falsă, cred, că aceste evenimente nu sînt atît de importante pentru viaţa culturalartistică de la noi.
Presa de cultură, în fond, şi-a creat propriile dimensiuni de comunicare cu auditoriul său. Unele din aceste ediţii („Semn”, „Sud-Est Cultural”), au cultivat cititorului lor
un anume gust şi estetică. Dacă între aceste ediţii, inclusiv

„Contrafort”, există o conexiune, un mod de a comunica,
ﬁind cuprinse într-un fel de circuit literar, din această verigă lipseşte „Literatura şi Arta”. Care e mult mai aproape de
„Viaţa Basarabiei”. Cred că nu e vorba de anumite prejudecăţi, ci de apartenenţa la unele practici de comunicare devenite
tradiţionale. Există o trăsătură comună pentru toate ediţiile
de cultură. În ﬁecare număr sînt puse în dezbatere cărţi noi:
literare, ştiinţiﬁce, artistice, eseistice, istorice, traduceri etc.
pe care cititorul, practic, nu le poate avea, ﬁe că sînt scumpe,
ﬁe că lipsesc din magazinele de cărţi, mai ales, cînd e vorba
de volume editate în România. Rămîne ca înseşi revistele de
cultură să-şi revadă unele obiective pentru a apropia şi mai
mult cititorul de sursa literară, pentru a promova sensibilitatea artistică, gustul elevat, pentru a cultiva libertatea de
expresie, de gîndire, dar şi pentru a ajunge în număr suﬁcient
pe masa cititorului.

Aneta GROSU

De vorbă cu un chioşc de ziare
Chişinăul, aproape în fiecare mahala, are cîteva
chioşcuri de ziare, aparţinînd diferiţilor distribuitori de presă. De la un timp, dimineţile celor
cîţiva ziarişti de la Ziarul de Gardă încep, eufemistic vorbind, cu dialoguri purtate direct cu
vreun chioşc de ziare. Mai rar cu chioşcăriţele,
pentru că, cele mai multe dintre acestea, de obicei, nu vorbesc şi nici nu înţeleg, cel puţin, limba
română.

publicaţii de a-şi extinde ariile de acoperire în străinătate sînt zadarnice. În acest punct, calculele se complică
şi mai mult, în defavoarea presei de limbă română. De
obicei, la cele cîteva titluri ale celor mai populare publicaţii naţionale se înghesuie acelaşi număr de cititori, preferînd cîte un singur ziar, chiar dacă ar citi mai
multe.

De la chioşcurile neînsufleţite încercăm să aflăm
din ce cauză zecile de titluri de ziare, editate în limba
rusă, ocupă locurile cele mai atractive pe rafturi sau de
ce mormane de ziare ruseşti acoperă ziarele proaspete,
editate în limba română. Chioşcurile, bineînţeles, nu pot
vorbi, astfel încît, întrebarea rămîne în continuare fără
răspuns. Acolo, însă, unde e, totuşi, cineva care ne poate
răspunde, aflăm constant că, în condiţiile de piaţă de la
noi, fiecare este interesat să vîndă marfa care se cumpără. Rămîi fără replică pentru că înţelegi: şi chioşcherii, la
fel ca şi ziariştii, vor să aibă cu ce îşi hrăni copiii.
Potrivit unor date, numărul cetăţenilor R. Moldova
care preferă să se aboneze sau să cumpere ziare este
nespus de limitat. Unele surse anunţă chiar o cifră derizorie, de circa 100 de mii de cititori de ziare. Aceştia, cu excepţia unor demnitari care respectă, dintr-o
inerţie, moda cumpăratului de ziare, aleg unul sau cel
mult două titluri de ziare în care-şi investesc banul. În
plus, în special în ultimii ani, de cînd intelectualitatea
noastră îngrijeşte bătrînii Italiei, numărul cititorilor de
presă naţională se reduce constant, iar eforturile unor

Chiar dacă, oficial, distribuitorii de presă colaborează cu toate publicaţiile înregistrate oficial în R. Moldova, din 2001, adică de la venirea PCRM la guvernare,
problema unei reţele de distribuţie de alternativă devine din ce în ce mai actuală. Preţurile mari pentru servicii, reticenţa faţă de publicaţiile independente care, prin
mesajele lor, fac opoziţie guvernării actuale, refuzul de
a vinde mai multe ziare acolo unde nu ajung şi dificultăţile cu care acceptă să distribuie mai multe ziare în
zonele rurale - sînt doar cîteva elemente care ar trebui, în sfîrşit, să determine creatorii de presă de la noi
să deschidă o reţea de distribuţie independentă. „Este
scump, este dificil, este anevoios, este imposibil” – spun
cei care ar putea încerca. Declaraţiile sînt făcute după ce
au fost făcute calcule economice exacte ale unei astfel
de afaceri eventuale. Ar putea să fie adevărată această
constatare disperată, în condiţiile în care actualii monopolişti sînt sprijiniţi de putere, la fel cum este sprijinită Compania de televiziune, zis publică, Moldova 1,
sau cele două ediţii guvernamentale, transformate abil
şi fals în ediţii independente.

Distribuitorii
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Promovarea
Cei care fac presă de limbă română în R. Moldova spun
că un ziar independent are nevoie de circa trei ani pentru a
depăşi starea de luptă pentru supravieţuire, ajungînd la o stabilitate relativ constantă. Deseori, şi adevărat, ziarelor care reuşesc mai greu să se impună pe piaţă li se reproşează politica
ineﬁcientă de promovare. Aici, însă, lucrurile nu stau tocmai
simplu, or, televiziunea ﬁind cel mai eﬁcient mijloc de promovare, un ziar independent de limbă română nu prea are
de unde alege la Chişinău. Singurul post cu acoperire naţională este Moldova 1 - cu preţuri exorbitante pentru plasarea
publicităţii şi cu o audienţă de calitate problematică şi prea
puţin favorabilă unor publicaţii independente. Şi instalarea
unor panouri stradale costă mii de dolari – vis neîmplinit al
ziarelor de limbă română din R. Moldova.
„Mergeţi prin sate, căutaţi-vă cititorii”, spun cei care au
un alt fel de punct de vedere despre procesul de promovare a publicaţiilor independente. Aşa cum, ştiut lucru, merită să încerci, porneşti la drum pentru ca, în scurt timp,
să te alegi cu alte deziluzii. Potenţialii cititori sînt cei care
demult nu mai au un loc de muncă în R. Moldova, motiv
din care au inundat pieţele. Vînd, fără să ştie ce şi, mai
puţin, cumpără.

Analfabeţii
Astfel, în pieţele aglomerate, încerci să le vorbeşti
oamenilor despre presă şi despre nevoia de a fi ancoraţi
în actualitate. Degeaba! „Noi nu citim în limba latină!”
– veţi auzi una dintre cele mai triste declaraţii posibile,
emisă de la 1990 încoace, timp în care am reuşit să sărăcim pînă într-atît, încît nici limba pentru care luptasem
să nu o mai numim corect. Devenim un tărîm al analfabeţilor cu cele mai multe facultăţi şi universităţi din Europa pe cap de locuitor. Nici chiar tinerii, inclusiv cei de
la facultăţile de jurnalism, nu se dau în vînt după lecturi
de presă, crezînd naivi că în jurnalistică poţi ajunge cu
un vocabular de cîteva cuvinte şi cu expresii frazeologice, utilizate inadecvat. În astfel de circumstanţe, ajungi
să nu mai poţi constata a cui tragedie e mai mare: a celor care fac ziare în limba română sau a celor care habar
n-au că aceste ziare sînt plămădite pentru ei.
Constata cineva că presa de limbă română din R.
Moldova nu este şi nu poate fi, deocamdată, o afacere,
fiind mai curînd o chestiune de rezistenţă. În condiţiile enumerate mai sus, aceste piese de rezistenţă au
nevoie de destule pirostrie în care să-şi sprijine independenţa.
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