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Codul deontologic al jurnalistului ca indiciu al
maturităţii profesiei
Jurnalismul autohton traversează procesul anevoios de profesionalizare. Profesionalizarea, în general, conţine mai multe
elemente de bază: corp comun de cunoştinţe; instituţii formative; coduri deontologice; organe de supraveghere a respectării
deontologiei profesionale; asociaţii profesionale etc. Ne vom reţine atenţia asupra unui singur element – codul deontologic, fără
a diminua importanţa celorlalte elemente.
Apariţia codurilor deontologice în jurnalism, oriunde în lume,
a însemnat o reacţie la intenţiile autorităţilor de a reglementa
excesiv, prin intermediul legilor, activitatea mass-mediei. Unul
dintre primele coduri de norme profesionale în jurnalism a
fost elaborat în 1923, în SUA, fiind numit „Canoanele jurnalismului”. El a fost adoptat de asociaţia redactorilor de ziare, iar
conţinutul lui indica influenţa teoriei libertariene asupra
libertăţii presei. Esenţa democratică a acestei teorii a stat la
temelia primelor coduri deontologice care considerau libertatea cuvântului şi dreptul omului la informaţie veridică drept
valori supreme pentru ziarişti. Valorile respective se regăsesc
în toate documentele de autoreglementare în jurnalism.
Bunăoară, unul dintre cele mai cunoscute documente – Declaraţia principiilor de conduită a ziariştilor, adoptată la Bordeaux
(Franţa), în 1954, de către Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi modificată în 1986, la Congresul al XVIII-lea al Federaţiei la Helsinki (Finlanda), stabileşte drept obligaţiune primordială a jurnalistului respectarea adevărului şi a dreptului
societăţii să cunoască adevărul.
Jurnaliştii din ţările europene pot utiliza, în calitate de ghid
pentru elaborarea normelor profesionale, Rezoluţia 1003
(1993) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind
etica jurnalistică. Documentul concretizează, între altele, că
drepturile mass-mediei legate de libertatea informaţiei depind
de destinatarul acesteia, de cetăţean, iar cetăţeanul mai are şi
dreptul de a cere ca informaţia oferită de jurnalişti să fie
veridică - în cazul ştirilor - şi onestă - în cazul opiniilor.
Consiliul Europei încurajează formarea organismelor de
autoreglementare în domeniul presei şi recunoaşte că reglementarea legislativă ar putea fi necesară dacă autoreglementarea eşuează. Într-o rezoluţie adoptată la a patra Conferinţă
Ministerială pe Politici Mass-Media, în 1994, Consiliul Europei
a cerut autorităţilor să nu reglementeze mass-media şi să
recunoască faptul că toţi cei implicaţi în profesia jurnalistică au
dreptul de a-şi elabora standardele de autoreglementare – de
exemplu, sub formă de coduri deontologice – care să stabilească în ce fel drepturile şi libertăţile lor se împacă cu alte

drepturi, libertăţi şi interese din societate, precum şi responsabilităţile pe care le au.
Ideile cuprinse în documentele invocate, cât şi cele conţinute
în Declaraţia Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor privind
principiile de conduită ale ziariştilor, au stat la temelia elaborării primului Cod de principii etice al jurnalistului din Republica Moldova, aprobat de Congresul al XII-lea extraordinar al
UJM în 1999 şi ratificat de către 12 organizaţii de jurnalişti.
Codul cuprindea 22 de puncte, în prevederile cărora se
regăseau normele profesionale ale jurnalismului, recunoscute
universal şi fixate în majoritatea documentelor similare. De
exemplu, punctul 4 din Cod stabilea: „Principiul de bază al
oricărei judecăţi etice a jurnalistului este distincţia clară care
trebuie făcută între informaţie şi opinie, astfel încât să fie
imposibilă confundarea lor”.
Dezvoltarea audiovizualului în republică a stimulat preocupările pentru norme profesionale separate ale angajaţilor din
domeniu. Procesul de constituire a serviciului public de radio
şi televiziune a cuprins şi elaborarea a două documente de
auto-reglementare: „Codul de principii, standarde şi recomandări al producătorului Companiei Publice Teleradio-Moldova”
şi „Standardele profesionale şi principiile eticii jurnalistice în
emisiunile IPNA Compania Teleradio-Moldova”.
În anul 2007, a fost elaborat un nou document de profil - „Codul de conduită al radiodifuzorului”, în conformitate cu
prescripţiile Codului audiovizualului. Documentul, conţinând
5 capitole şi 41 de articole, stabileşte chiar de la început că
datoria primordială a radiodifuzorilor este „de a relata
adevărul, indiferent de consecinţele ce le-ar putea avea asupra
lor, obligaţie ce decurge din dreptul constituţional al publicului
de a fi informat just, complet şi adecvat.” Apreciind consistenţa
conţinutului „Codului de conduită al radiodifuzorului”, vom
observa totuşi impunerea prin lege a elaborării lui, fapt ce
echivalează cu o ingerinţă directă a juridicului în spaţiul care
trebuie să aparţină, în exclusivitate, breslei.
În perioada septembrie 2010 – februarie 2011, breasla jurnalistică din Moldova a revenit la Codul de principii etice, adoptat
în 1999 şi, în baza lui după 11 ani, a introdus noi prevederi şi a
concretizat o parte din cele iniţiale, astfel că, în definitiv, Codul
a luat o formă nouă. Această activitate a fost organizată în
cadrul Programului Comun al Uniunii Europene şi Consiliului
Europei „Programul privind Susţinerea Democraţiei în
Moldova”, în colaborare cu Uniunea Jurnaliştilor din Republica
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Moldova şi Consiliul de Presă. La redactarea documentului,
autorii au ţinut cont de noile tendinţe în dezvoltarea mass-mediei şi de recomandările instituţiilor internaţionale privind
etica jurnalistică. Proiectul Codului a fost discutat în interiorul
breslei jurnalistice, în cadrul unor mese rotunde organizate la
Chişinău, Bălţi şi Comrat, în octombrie 2010, iar propunerile
jurnaliştilor au fost incluse în textul final al documentului.

În calea autoreglementării fireşti a domeniului stau mai multe
obstacole vizibile, inclusiv: eterogenitatea mediului jurnalistic
corporativ; lipsa înţelegerii adecvate a esenţei jurnalismului
democratic; „migrarea” normelor deontologice în texte
juridice; lipsa unei reacţii adecvate atât în interiorul profesiei,
cât şi în exteriorul ei, în cazurile de încălcare a normelor
deontologice etc., etc.

Pe 3 mai 2011, de Ziua Mondială a Libertăţii Presei, într-un
cadru solemn, 84 de instituţii şi asociaţii mass-media din
Republica Moldova şi-au asumat respectarea principiilor etice
şi profesionale prin semnarea Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (redacţie nouă).

Obstacolele în cauză explică responsabilitatea socială scăzută a
jurnalismului autohton. În situaţia creată, sunt recomandabile
şi oportune un şir de acţiuni, cum ar fi:

Codul deontologic este structurat pe 7 capitole, conţine o
definiţie a jurnalistului, un spectru larg de principii etice şi
răspunsuri la dileme profesionale. Astfel, în capitolul „Principii
generale” se accentuează că jurnalistul îşi exercită profesia în
scopul servirii interesului public, precizându-se, pentru
exactitate, semnificaţia sintagmei „interes public”. Capitolul al
doilea vizează asigurarea acurateţei informaţiilor şi prescrie
verificarea faptelor, separarea lor de opinii, corectarea erorilor
etc. Capitolul al treilea indică asupra necesităţii de a proteja
identitatea surselor şi, mai ales, asupra unor relaţii corecte
dintre jurnalist şi surse. Cel mai extins capitol - „Protecţia
drepturilor omului”, stabileşte norme profesionale vizând viaţa
privată, prezumţia nevinovăţiei, protecţia persoanelor în
situaţii vulnerabile, protecţia minorilor, toleranţa şi nediscriminarea. Următoarele două capitole - „Jurnalistul şi conflictul
de interese” şi „Tehnici speciale de colectare a informaţiilor”, au
necesitat concretizare maximă, având în vedere cazurile
reproşabile, prezente în practicile mediatice autohtone. Ultimul
capitol stipulează că aplicarea Codului revine fiecărui semnatar
în parte şi că monitorizarea aplicării lui şi examinarea încălcării prevederilor lui cad în sarcina Consiliului de Presă şi
Comisiei de Etică profesională a jurnaliştilor din Republica
Moldova.
Aşadar, atestăm un proces de formare a unui sistem de
autoreglementare profesională care, urmând logica abordării
prescriptiv-normative, trebuie să conducă, în timp, la apariţia
unei mass-medii responsabile şi de calitate.

a) o campanie de iniţiere în materie de deontologie a tuturor
profesioniştilor din domeniu;
b) eforturi îndreptate spre conştientizarea de către întreaga
breaslă atât a necesităţii unui jurnalism etic, cât şi a beneficiilor
pe care le comportă acesta pentru profesionişti, pentru
societate şi pentru democraţie;
c) asigurarea funcţionalităţii unor organisme de supraveghere
a normelor profesionale, prin recunoaşterea şi susţinerea lor
financiară de către întreaga breaslă. Organismele în cauză
trebuie să aibă statut separat, activitate permanentă şi transparentă. Transparenţa poate fi asigurată de către înseşi instituţiile
mediatice, sau prin editarea de publicaţii separate specializate
în problematica deontologiei;
d) organizarea şi desfăşurarea unor campanii mediatice în
susţinerea necesităţii ca fiecare instituţie jurnalistică să-şi
elaboreze propriile coduri de conduită şi să le aducă la
cunoştinţa publicului larg. Asemenea acţiuni trebuie să
sporească previzibilitatea activităţii mass-mediei, respectul
auditoriului faţă de mijloacele de informare în masă şi, în
definitiv, încrederea conştientă a publicului, pe care se şi
întemeiază legitimitatea socială a mass-mediei.
Acţiunile respective trebuie să devină preocuparea exclusivă a
reprezentanţilor profesiei şi a organizaţiilor de profesionişti.
Ion BUNDUCHI
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Moldova în faţa unui deziderat important – asigurarea
concurenţei loiale în domeniul publicităţii audiovizuale
În anul 2002, Parlamentul Republicii Moldova a ratificat
Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră1
- instrument important în procesul de consolidare a spaţiului
cultural-economic european. Totodată, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului (CCA) a fost desemnat în calitate de autoritate
responsabilă pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia.
Transpunerea normelor Convenţiei în legislaţia naţională a
constituit o preocupare distinctă a autorităţilor naţionale în anul
2006, în procesul de elaborare şi adoptare a Codului audiovizualului al Republicii Moldova.2 Astfel, în temeiul articolelor 11-18
din Convenţie, în Codul audiovizualului şi-au găsit consacrarea o
serie de norme având ca obiect publicitatea, teleshopping-ul şi
sponsorizarea în domeniul televiziunii.
La elaborarea Capitolului III Publicitate, teleshopping şi
sponsorizare din Codul audiovizualului s-a luat în considerare
Directiva 89/552/CEE a Consiliului din 3 octombrie 1989
privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege şi acte
administrative ale statelor membre cu privire la desfăşurarea
activităţilor de difuzare a programelor de televiziune.3 Această
directivă a fost modificată în mod substanţial de mai multe ori,
fiind înlocuită, în cele din urmă, cu Directiva 2010/13/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010
privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu
putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre
cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale
(Directiva serviciilor mass-media audiovizuale).
Conţinutul noii directive reflectă, în mod special, preocupările
existente la nivel european cu privire la crearea şi garantarea
condiţiilor de concurenţă loială în domeniul televiziunii – domeniu examinat în contextul noilor tehnologii în sectorul
transmisiei şi schimbărilor structurale pe care le-au generat
aceste tehnologii în sfera modelelor de afaceri. Astfel, oferind
prevederilor Convenţiei interpretare extensivă, una dintre cele
mai importante novaţii ale Directivei serviciilor mass-media
audiovizuale o reprezintă obligaţia impusă statelor membre
privind reglementarea, în baza unui set minim de norme
juridice, a serviciilor media audiovizuale lineare (televiziunile
tradiţionale) şi serviciilor media audiovizuale la cerere. Acest
din urmă aspect vizează servicii media audiovizuale, în care
1
Legea Republicii Moldova nr. 1555-XV din 19.12.2002 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la televiziunea transfrontalieră (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 190-197 din 31.12.2002).
2
Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI
din 27.07.2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 131-133 din
18.08.2006).
3
Directiva 89/552/CEE avea caracter obligatoriu pentru statele Uniunii Europene.

vizionarea de programe se face la cererea individuală a
utilizatorului şi la momentul ales de acesta, pe baza unui
catalog de programe, selecţionate şi puse la dispoziţie de către
furnizorul de servicii media (spre exemplu, un site pe care o
televiziune îşi plasează emisiunile, astfel încât utilizatorii
site-ului să le poată viziona în ordinea dorită şi la o oră
convenabilă). În contextul convergenţei dintre serviciile
societăţii informaţionale şi mass-mediei în condiţiile actualelor
tehnologii ale informaţiei şi comunicării, este în discuţie şi
crearea unui spaţiu informaţional unic, care cuprinde serviciile
media audiovizuale tradiţionale şi serviciile media audiovizuale
nou-apărute, examinate, în egală măsură, în calitate de servicii
culturale şi servicii economice. Sub acest ultim aspect, chiar
dacă sunt diferite în ceea ce priveşte alegerea şi controlul pe
care-l poate exercita utilizatorul, precum şi în ceea ce priveşte
impactul pe care îl au asupra publicului, serviciile media
audiovizuale nou-apărute se află în concurenţă cu serviciile
media audiovizuale tradiţionale pentru captarea aceleiaşi
audienţe, segment al pieţei de publicitate, astfel având posibilitatea de a înlocui parţial transmisiunile televizate tradiţionale.
În consecinţă, în raport cu ambele categorii de servicii media
audiovizuale, se impune crearea unui set de norme de bază în
vederea protecţiei liberei concurenţe şi a drepturilor consumatorilor (în special, atunci când este în discuţie protecţia
dezvoltării fizice, mentale şi morale a minorilor în domeniul
comunicărilor comerciale audiovizuale).
Spre deosebire de Convenţie şi Codul audiovizualului al
Republicii Moldova în vigoare, în care regăsim doar
reglementări privind publicitatea, teleshopping-ul şi sponsorizarea, în Directiva serviciilor mass-media audiovizuale îşi
găseşte consacrare noţiunea comunicare comercială
audiovizuală – imaginea cu sau fără sunet care este destinată să
promoveze, direct sau indirect, bunurile, serviciile sau imaginea
unei persoane fizice sau juridice care desfăşoară o activitate
economică. Printre formele de comunicări comerciale audiovizuale, Directiva le include în mod expres pe cele tradiţionale –
publicitatea televizată, sponsorizarea, teleshopping-ul şi
poziţionarea (plasarea) de produse, precum şi orice alte forme
de comunicări comerciale audiovizuale, actuale sau viitoare,
care îşi fac apariţia în temeiul noilor tehnici de publicitate şi de
strategii inovative de comercializare.
Utilizarea noţiunii comunicare comercială audiovizuală oferă
posibilitatea de reglementare clară şi eficientă a noilor forme
de comunicare comercială audiovizuală, care îşi fac apariţia
datorită oportunităţilor oferite de noile tehnologii – publici-
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tatea virtuală, sponsorizarea virtuală, publicitatea pe ecran
partajat, publicitatea interactivă etc. Pentru serviciile media
audiovizuale tradiţionale, consacrarea formelor de comunicare
comercială audiovizuală reprezintă noi oportunităţi în vederea
instituirii concurenţei echitabile, într-un mediu ameliorat
datorită inovaţiilor din domeniul serviciilor media audiovizuale
nou-apărute. Sub acest aspect, în raport cu noile forme de
comunicare comercială audiovizuală, în temeiul principiului
reglementării doar a ceea ce este necesar a fi reglementat,
autorii Directivei au manifestat discreţie, deseori consacrândule în calitate de domeniu rezervat activităţii autorităţilor
naţionale de reglementare, în cazul nostru – CCA. În vederea
asigurării reglementării judicioase şi eficiente, Directiva solicită
promovarea, la nivel naţional, a mecanismelor de autoreglementare şi/ sau coreglementare în domeniul comunicărilor
audiovizuale comerciale. Crearea unor asemenea mecanisme
în următorii ani, în opinia noastră, reprezintă o adevărată
provocare pentru autoritatea naţională de reglementare din
domeniul audiovizualului.
În condiţiile unei largi diversităţi de servicii media audiovizuale
tradiţionale şi nou-apărute în Republica Moldova din anul
2009, este inexplicabilă absenţa, pe parcursul ultimilor 3 ani4, a
iniţiativelor de legiferare a poziţionării (plasării) de produse,
consacrată şi în Directiva 89/552/CEE modificată. Noua
Directivă defineşte poziţionarea de produse în calitate de formă
de comunicaţii comerciale audiovizuale constând în includerea
unui produs, serviciu sau a mărcii acestuia, sau menţionarea
unui produs, serviciu sau a mărcii acestuia, astfel încât acesta să
fie prezentat în cadrul unui program, în schimbul unei plăţi sau
retribuţii similare. În conformitate cu prevederile Directivei,
plasarea de produse este permisă în cazul în care statul
consacră expres acest drept al furnizorilor de servicii media
audiovizuale. Totuşi plasarea de produse trebuie să fie
legiferată, cel puţin, în raport cu premiile, ce au ca obiect
produse sau servicii culturale, oferite în emisiunile-concurs – o
realitate incontestabilă în cazul emisiunilor pentru copii din
ţara noastră.
În condiţiile actualei concurenţe de pe piaţa europeană a
serviciilor media audiovizuale, Directiva consacră în mod
divergent un grad înalt de flexibilitate în interpretarea
prevederilor Convenţiei. Pe de o parte, este consacrat expres
principiul potrivit căruia principala distincţie dintre
reglementările din domeniul comunicărilor comerciale
audiovizuale privind serviciile media audiovizuale tradiţionale
şi cele privind serviciile media audiovizuale nou-apărute rezidă
în exigenţele impuse faţă de sponsorizarea programelor şi
publicitatea, difuzate în serviciile tradiţionale de emisie. Pe de
4
A se vedea Directiva 89/552/CEE a Parlamentului European şi
a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor dispoziţii
stabilite prin acte cu putere de lege sau norme administrative în cadrul statelor
membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva
serviciilor mass-media audiovizuale).
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altă parte, în fapt, noţiunea comunicare comercială
audiovizuală din Directivă reprezintă un mijloc de consacrare
şi extindere reglementărilor uniforme, detaliate şi, totodată,
restrictive în raport cu reglementările europene anterioare
privind difuzarea publicităţii şi programelor sponsorizate în
serviciile media audiovizuale tradiţionale. Astfel, cu titlu de
exemplu, menţionăm dreptul de a întrerupe transmisia
operelor cinematografice pentru difuzarea spoturilor de
publicitate la un interval de 30 de minute (anterior, acest
interval era de 45 de minute), excluderea anunţurilor de
sponsorizare şi a poziţionărilor (plasărilor) de produse din
volumul maxim admis (20%) pe parcursul unei ore, dreptul de
a difuza minispoturi de publicitate în timpul transmisiilor
sportive.
Complexitatea reglementărilor în domeniul comunicării
comerciale audiovizuale, ce urmează a fi instituite în Codul
audiovizualului, ulterior, va genera elaborarea şi adoptarea (în
condiţii de coreglementare) de către autoritatea naţională de
reglementare în domeniul audiovizualului a unui act normativ
complex cu privire la comunicarea comercială audiovizuală, în
care urmează să-şi găsească consacrare, inclusiv: cerinţele
generale privind comunicarea comercială audiovizuală,
drepturile şi obligaţiile furnizorilor de servicii media audiovizuale în domeniu, exigenţele privind difuzarea emisiunilor
sponsorizate, particularităţile de inserare a publicităţii şi
teleshopping-ului în serviciile de programe, prevederi privind
inserarea publicităţii în transmisiunile sportive şi difuzarea
spoturilor publicitare izolate, dreptul şi condiţiile plasării de
produse, particularităţile de difuzare a publicităţii pentru
băuturi alcoolice, reglementări pentru publicitatea şi teleshopping-ul pentru alimente, produse medicamentoase şi tratamente medicale etc.
O atenţie sporită se impune, în contextul prevederilor Directivei, protecţiei drepturilor minorilor, care ar putea implica
crearea unui cod de autoreglementare al conţinutului pentru
copii, care urmează să cuprindă prevederi detaliate privind
comunicările comerciale audiovizuale, ce pot afecta negativ
minorii din punct de vedere fizic sau moral: anumite interdicţii
privind sponsorizarea programelor pentru copii (de către
persoane a căror activitate principală este fabricarea ori
comercializarea băuturilor alcoolice, a produselor şi tratamentelor medicale sau a suplimentelor alimentare, precum şi de
către cele care organizează jocuri şi concursuri interzise
minorilor etc.), interdicţia de difuzare a publicităţii pe ecran
partajat în emisiunile pentru copii, publicitatea la produsele
alimentare destinate minorilor etc.
Totodată, în contextul noilor reglementări ce urmează a fi
promovate la nivel legislativ în vederea implementării
prevederilor Directivei, trebuie să-şi găsească consacrare
juridică anunţurile de interes general (publicitatea socială sau
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campaniile noncomerciale) şi apelurile umanitare difuzate cu
titlu gratuit, care nu au statut de comunicări comerciale
audiovizuale.
În concluzie, putem afirma că în urma consacrării în legislaţia
naţională a reglementărilor în domeniul comunicărilor
comerciale audiovizuale, va rezulta crearea condiţiilor prielnice pentru instituirea concurenţei loiale dintre serviciile media
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audiovizuale naţionale şi cele străine, pe de o parte, şi serviciile
media audiovizuale tradiţionale şi serviciile media audiovizuale
nou-apărute, pe de altă parte. În condiţiile pieţei de publicitate
austere şi monopolizate din Republica Moldova, acesta este un
deziderat de urmat, chiar dacă noile reglementări legislative
vor stârni, la etapa incipientă de implementare, şi anumite
nedumeriri (indignări), legate de caracterul lor complex şi
novator.
Eugeniu RÎBCA

Jurnalişti şi experţi moldoveni discută subiecte referitor
la Acordul de liberalizare a
regimului de vize cu UE, la
Clubul de Presă.
Chişinău, 27 ianuarie 2011.
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Labirintul serviciului public de radio şi televiziune
Ideea serviciului public de radio şi televiziune a pătruns târziu în
Moldova. Este în firea lucrurilor, dacă luăm în calcul faptul că şi
în lume, inclusiv în Europa Occidentală, până în anii 1970-1980,
radioul şi televiziunea erau sub monopolul exclusiv al statului.
Dar a dat buzna peste toţi era informaţională, confirmând o dată
în plus că statul nu este un bun gestionar.

public este direct proporţional cu grija guvernului pentru
asigurarea cetăţeanului cu informaţie, grijă asumată odată cu
aderarea ţării la Consiliul Europei. Guvernului îi revine
responsabilitatea adoptării bugetului, iar administraţiei
serviciului public – obligaţia de a-l gestiona în beneficiul
informării cetăţeanului.

Viaţa şi piaţa solicitau informaţie, multă şi diversă, pentru a
merge înainte, astfel încât statul, sub presiunea economicului, a
trebuit să dea frâu liber acestui domeniu. Dar tot viaţa şi piaţa
au subminat informaţia, transformând-o într-o marfă,
atribuindu-i caracteristicile de piaţă respective, care să o facă
bună de vânzare. Astfel, lumea s-a divizat în producători şi
consumatori de informaţie, pe când cetăţeanul a fost exclus din
acest proces. Piaţa a fost invadată de informaţia destinată
consumatorului, şi nu cetăţeanului. Consumatorii au solicitat
dintotdeauna scandaluri, dezastre, bârfe, ştiri mondene,
senzaţii tari etc. Este necesar şi asemenea gen de informaţie,
dar respectându-se anumite limite. Şi cum nimeni nu ştie ce
înseamnă măsura, decât că se găseşte undeva între
suprasaturaţie şi insuficienţă, tot orbecăim în căutarea mijlocului miraculos.

Pe hârtie, totul pare clar şi logic. Dincolo de hârtie, în labirinturile realităţilor moldoveneşti, lucrurile devin mai încâlcite. În
intenţia noastră de a fi în rând cu lumea, când ne-am declarat
independenţa, am încercat să facem ceea ce alţii făcuseră deja,
de aceea am purces la importuri masive de legi, idei, slogane,
cuvinte, comportamente, structuri, obişnuinţe – toate de-a
valma. Era o necesitate obiectivă, dar nu am preluat toate
acestea din convingere, ci mai mult din obligaţie. Am optat
pentru existenţa legislaţiei, structurilor occidentale, etc., însă
nu şi pentru funcţionarea acestora.

Specialiştii din domeniul mass-mediei au ajuns la concluzia că
pentru o informare adecvată a cetăţeanului, este necesar un
serviciu public de radio şi televiziune, alături de mediile
electronice comerciale. Aşadar, audiovizualul comercial
funcţionează pentru consumator, iar cel public – pentru
cetăţean. Şi, ca să convieţuiască paşnic şi unul, şi altul, s-a
convenit asupra înţelegerii univoce că informaţia, cea de
interes public, nu poate fi proprietatea nimănui. Înţelegerea
dată nu a fost un compromis şubred al unor părţi beligerante,
ci o condiţie de asigurare a dreptului universal al cetăţeanului
la informaţie. Deci informaţia este un drept, şi nu o proprietate.
Drepturile cetăţeanului există, dar garantul respectării lor sunt
guvernanţii, căci aceştia – Nota bene! – nu creează drepturi, ci
le asigură (sau ar trebui s-o facă). Prin urmare, garantarea
dreptului cetăţeanului la informaţie este obligaţiunea directă a
guvernării oricărui stat. Aşadar, informarea cetăţeanului (nu a
consumatorului) este sarcina serviciului public de radio şi
televiziune, fiind totodată obligaţiunea directă a guvernului.
Dacă înţelegem lucrurile astfel (dar ele anume aşa trebuie
înţelese), atunci situaţia serviciului public de radio şi
televiziune, oriunde ar fi, reflectă grija guvernului pentru
informarea cetăţeanului său. Şi mai direct, bugetul serviciului

Sunt practici bune, care trebuie urmate. Dar nu înainte de a fi
înţelese, pătrunse, transformate în convingeri temeinice, or,
anume aceasta ne lipseşte. Când importăm lucruri de-a gata,
dispare necesitatea de a pune mintea la contribuţie: „Las’ că,
dacă asta funcţionează în Belgia, va funcţiona şi la noi”. Dar, în
cele din urmă, ne dăm seama că la noi nu funcţionează, pentru
că nu suntem belgieni. În sfera umană nimic nu funcţionează
de la sine. Experienţa pozitivă n-a apărut în virtutea unei legi
implacabile ca scurgerea timpului, ci pentru că omul, condamnat la creaţie, i-a conferit această calitate – pozitivă.
Aceste realităţi pot fi proiectate perfect şi pe situaţia cu
serviciul public moldovenesc de radio şi televiziune. Ar fi fost
bine, dacă edificarea lui ar fi început odată cu luarea angajamentului de a împărtăşi valorile europene. Dar ceea ce a urmat
a fost de-a dreptul ridicol, caraghios şi la limita tragicului. Mai
ţineţi minte că într-o perioadă, administraţia Teleradio-Moldova venea la serviciu, îşi începea ziua de muncă, dar nu ştia cum
o va încheia. Aceasta se întâmpla după ce parlamentul a
modificat Legea audiovizualului astfel, încât să-i permită
manipularea administraţiei din Dealul Schinoasei, de aceea
şefii de la Teleradio se perindau în funcţie de schimbarea
dispoziţiei deputaţilor. Aşa erau înţelese valorile europene.
Unii conducători ai postului public de radio şi televiziune s-au
dovedit a fi personaje curioase de-a binelea. A rămas în istorie,
ca măsură a ignoranţei, mirarea unui şef de acolo care, văzând
mai multe monitoare în sectorul de control al emisiei (finalmente necesare), îşi întreba angajaţii de ce au atâtea televizoare
şi de ce nu privesc la unul singur, pentru a face economie? Deşi
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a trecut ceva vreme de atunci, am avansat puţin în înţelegerea
esenţei serviciului public de radio şi televiziune. Dovezile sunt
la suprafaţă. Cineva care susţinea, recent, că la televiziunea
publică trebuie să rămână emisiunile care „aduc bani” a
devenit... membru al CCA. La o conferinţă naţională despre
relaţiile mass-mediei cu puterea, un angajat de la Teleradio îi
„convingea” pe participanţi că, dacă opoziţia îi critică pe
comunişti, trebuie să existe cineva care să le ia apărarea. Aşa îşi
înţelegea dânsul rolul şi rostul, ca reporter, la televiziunea
publică. Mai nou, la începutul anului 2011, un reprezentant de
la „Radiocomunicaţii”, în cadrul unei mese rotunde despre
finanţarea serviciului public de radio şi televiziune, insista să
fie contabilizate cu exactitate emisiunile „pentru public”, ca
doar acestea să fie finanţate. Nu cumva „Radiocomunicaţiile”,
din porniri nobile, voiau să ofere „tarife sociale” pentru
transmisiunea „emisiunilor pentru public”? La aceeaşi masă
rotundă, ministrul finanţelor, deranjat de planul financiar al
Companiei Teleradio-Moldova, a botezat-o „a doua amantă a
bugetului”, preluând din presă afirmaţia precum că administratoarea proiectului „Caravela culturii” ar fi prima amantă a
bugetului. Aşa se prezenta, la acel moment, rolul şi rostul
serviciului public de radio şi televiziune, în viziunea ministrului de finanţe. Aceste declaraţii nu ar fi atât de importante, dacă
nu s-ar răsfrânge asupra bugetului real al companiei. Dar
acţiunile, aşa se face, sunt dictate de înţelegerea lucrurilor. Cu
siguranţă, acţiunile referitoare la Teleradio-Moldova nu sunt
determinate de rea-credinţă, multe s-au făcut şi se fac din
necunoaştere. Dar putem spune, cu aceeaşi siguranţă, că
indiferent de motive, rezultatele, şi într-un caz, şi în altul, sunt
aceleaşi.
În anul 2000, au fost traduse în limba română recomandările
Consiliului Europei referitoare la serviciul public de radio şi
televiziune. Nu le-a tradus guvernul, căruia îi revine
responsabilitatea pentru informarea cetăţeanului. Deşi
traducerea a apărut destul de târziu, practica demonstrează că
până şi astăzi multă lume încă e departe de înţelegerea temei şi
problemei abordate. Şi, deşi sunt puţini cei ce cunosc domeniul
respectiv, mulţi se înghesuie la ocuparea funcţiilor-cheie din
această sferă, fie că-i vorba de CCA, de CO sau de
administraţia IPNA. După 2000, în parlament a ajuns un
proiect de lege a serviciului public de radio şi televiziune. Cu
toate că şi acest proiect a venit cu întârziere, practica arată că
nu suntem pregătiţi pentru adoptarea unei atare legi. Acum
mai există un proiect de lege a audiovizualului. Unii zic că e
prematur, căci ultima lege, în vigoare azi, nu a împlinit nici
termenul de cinci ani. Alţii susţin că trebuia demult să pornim
digitalizarea televiziunii, dar legea întârzie. Dreptatea, se vede,
e a tuturor. Pe de o parte, este necesară stabilitatea legii, dar
aceasta nu este un scop în sine. Este recomandabilă stabilitatea
unei legi bune. O lege proastă nu trebuie să se învechească.
Actualul Cod al audiovizualului, în mare parte, este bun, fiind
prost implementat. Bunăoară, Codul stipulează că CCA nu
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trebuie să admită concentrarea proprietăţii în audiovizual, care
ar conduce la monopolizarea spaţiului informaţional. Dar ce a
făcut CCA, în realitate, pe acest segment? Pentru că în
Moldova nu sunt cunoscuţi proprietarii de radiouri şi televiziuni, societatea civilă a propus, prin modificările din Codul
electoral, operate în iunie 2010, să fie prevăzut ca radiodifuzorii, în preajma campaniilor electorale, să-şi declare public
politica editorială pentru perioada alegerilor şi numele
proprietarului/ proprietarilor (Atenţie – numele proprietarului, şi nu denumirea fondatorilor!). În perioada campaniei
privind referendumul constituţional, CCA a ignorat în cea mai
mare măsură această prevedere. În preajma alegerilor parlamentare anticipate, în cadrul unei mese rotunde, când unii
radiodifuzori spuneau că au dificultăţi la indicarea numelui
proprietarilor, anumiţi membri ai CCA au readresat întrebarea-învinuire celor care au propus modificarea, adică societăţii
civile. De aici rezultă că respectivii membri ai CCA, nici până
atunci, nici în acel moment, nu şi-au pus întrebarea
elementară: cum poţi să nu admiţi concentrarea proprietăţii în
audiovizual, dacă nu ştii numele proprietarilor?! Într-un fel, ei
au demonstrat că nu cunosc nici litera, şi nici spiritul legii,
darămite să le implementeze corespunzător. De exemplu, de ce
ar trebui sancţionaţi radiodifuzori care, în ziua ce precedează
scrutinul, difuzează spoturi de educaţie electorală?! Doar
pentru că cel ce impune sancţiunile nu face deosebirea între
educaţie electorală şi agitaţie electorală? Nu-i prea mare
confuzia? În schimb, s-au dosit sub umbrela inamovibilităţii,
astfel încât nici audierile parlamentare, nici opinia publică nu
i-au putut determina să acţioneze judicios, cu bună-credinţă şi
în numele dezvoltării domeniului pe principii democratice,
cum cere Codul audiovizualului. Dimpotrivă, inamovibilitatea
a scuzat fie inacţiunile, fie acţiunile unor membri ai CCA,
deplasate departe de preocupările adecvate ale unei autorităţi
de reglementare a domeniului audiovizualului. Acesta este un
motiv în plus de a modifica legislaţia astfel, încât funcţionarea
ei să nu depindă de cât de bun la suflet este cel responsabil de
implementarea ei. Mai mult decât atât, legislaţia în vigoare
împiedică dezvoltarea serviciului public de radio şi televiziune
pe mai multe segmente: nu este clară relaţia între IPNA şi
CCA; între IPNA şi CO; între CO şi CCA; între toate acestea şi
autorităţi. Nu este asigurată finanţarea suficientă a serviciului
public. Nu este motivată elaborarea Caietului de sarcini, deşi
bugetul Companiei Teleradio-Moldova este totuşi cel stabilit de
Ministerul Finanţelor. Nu este clar de ce numai unul, din cei
trei administratori ai companiei, desemnaţi de CO, răspunde
de buget. Nu este clar cum poate fi responsabilizat şi CCA, şi
CO, în caz că funcţionează prost. În fine, sunt atâtea modificări
de operat, încât e necesar un nou Cod.
Despre necesitatea reformării actualului serviciu public de
radio şi televiziune se discută, cu regularitate, de vreo zece ani.
De la un timp încoace, odată cu schimbarea administraţiei şi a
unei părţi din CO, se pare, serviciul public îşi recuperează
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caracterul public. Scriu „se pare”, pentru că ritmurile metamorfozelor sunt lente, iar tendinţa nu a căpătat atâta vigoare,
încât să o considerăm ireversibilă. Oricum, cel puţin, din
programele de ştiri şi actualităţi, este izgonit partizanatul
politic masiv de odinioară. Dar greul e înainte. Teleradio-Moldova este ca o locomotivă cu aburi, pusă să tragă un tren din
epoca electronică. A moştenit structurile de pe timpuri şi le
duce în cârcă, în virtutea unei inerţii de invidiat.
Dacă pornim de la înţelegerea faptului că misiunea de bază a
serviciului public este de a informa adecvat cetăţeanul, atunci
apar mai multe întrebări/ probleme, răspunsul la care ar putea
să genereze soluţii corespunzătoare. Vom stărui asupra câtorva.
Prima problemă ţine de spaţiile imense ale instituţiei, zidite pe
timpul când la o emisiune radiofonică sau televizată trudeau
echipe întregi, când o emisiune-două pe săptămână era o mare
performanţă profesională. Azi, în lume, o emisiune-două pe zi
se consideră ceva obişnuit. Nu şi la Compania Teleradio-Moldova, unde o bună parte dintre angajaţi insistă, în obişnuinţa
lor de beton, să-şi ridice salariul pentru o emisiune-două pe
lună. Altfel spus, trebuie de făcut ceva cu spaţiile care
generează cheltuieli şi datorii şi cu profesionalizarea
angajaţilor.
Problema a doua ţine de colectivele artistice. Cineva, cândva, a
confundat Teleradio-Moldova cu Ministerul Culturii şi a dispus
formarea colectivelor muzicale în interiorul companiei. Inerţia
gândirii şi a acţiunilor face ca aceste colective, chiar dacă sunt
o povară bugetară pentru instituţie, să rămână, mai departe, în
cadrul acesteia. Considerăm acest lucru neîndreptăţit din mai
multe motive. În primul rând, spuneam, preocuparea de bază a
companiei trebuie să fie informarea adecvată a cetăţeanului, pe
când colectivele artistice din toată ţara, la modul normal şi
logic, trebuie să fie preocuparea ministerului de resort. În
situaţia existentă, când avem multe colective artistice în ţară şi
un singur serviciu public de radio şi televiziune, dar care
gestionează propriile colective, cine are acces privilegiat la
radio şi televiziune? Întrebarea este retorică, de vreme ce un
colectiv artistic, fiind structură a Companiei Teleradio-Moldova, are nu doar privilegiul, ci şi obligaţiunea să fie la difuzor şi
la ecran, ca să-şi îndreptăţească salariul. Altfel spus, orice
colectiv artistic existent în ţară este, din start, în competiţie
inegală, neloială cu un colectiv artistic din cadrul companiei,
indiferent de bunăvoinţa şi buna-credinţă a administraţiei
acesteia. Evident, sunt şi părţi atrăgătoare, ademenitoare în
existenţa colectivelor muzicale: ele creează produse de calitate
pentru companie, deci şi pentru public; au turnee, inclusiv
peste hotare, deci fac nume şi faimă instituţiei şi ţării; contribuie la stabilirea unor relaţii de cooperare cu altă lume şi de
la aceasta câştigă toţi; le mai oferă posibilitatea – de ce nu? – şi
unor şefi de la Teleradio-Moldova să-i însoţească pe muzicieni
în turnee, şi deci se lărgesc şi se diversifică relaţiile cu altă
lume. Aşa este, pe de o parte. Pe de alta însă, ne întrebăm:

iunie 2011
faima ţării în exterior este preocuparea companiei sau a
guvernului?! Întreţinerea colectivelor muzicale este
îndreptăţită financiar? În 2011, Compania Teleradio-Moldova
trebuie să cheltuie aproape un milion de lei pentru instrumente muzicale. Poate e mai raţional economiceşte să fie
achiziţionate produsele artistice, mai ales în situaţia de buget
cronic auster şi a veşnicelor datorii istorice ale instituţiei. Şi
ultimul argument: orice am zice, dar existenţa colectivelor
artistice înseamnă iminent preocuparea administraţiei şi de
problemele acestora, deşi timpul de care dispune este limitat.
Astfel, alocarea unui anumit timp şi efort pentru chestiunile de
administrare a colectivelor artistice, volens-nolens, va fi în
detrimentul preocupării de bază a acestei structuri – asigurarea
informării adecvate a publicului.
O altă problemă ţine de emisia pentru străinătate. Tipul acesta
de emisie are un specific – el se apropie de PR, de propagandă,
dat fiind că are scopul de a crea, a menţine şi a dezvolta
imaginea pozitivă a ţării în exterior. Scopul serviciului public,
pe de altă parte, este de a prezenta cetăţeanului imaginea reală
a ţării, cu aspectele sale pozitive şi negative. Prin urmare, sub
acelaşi acoperiş, coexistă două tipuri de jurnalism – unul de
propagandă şi altul factologic. Aceste tipuri intră în
contradicţie, existând pericolul ca jurnalismul de propagandă
să-l influenţeze pe cel factologic. În ţările care şi-au dat seama
de respectivul pericol, emisia pentru străinătate a fost
eliminată de sub acoperişul serviciului public. În SUA, de
exemplu, Vocea Americii are interdicţia de a difuza în interiorul ţării. Este bine şi este logic. Lustruirea imaginii ţării este
preocuparea guvernului (prin Ministerul de Externe), şi nu a
serviciului public. Or, aceasta ar însemna trecerea emisiei
pentru străinătate – fie că e vorba de radio sau de televiziune
– în subordinea şi la dispoziţia respectivei structuri guvernamentale.
Şi o ultimă problemă la care ne vom referi este coabitarea, şi în
continuare, sub acelaşi acoperiş, a celor două servicii publice
– de radio şi de televiziune. Le-am moştenit împreună şi rămân
împreună, ceea ce, în opinia mea, nu e bine pentru reforme. De
fapt, dacă din prima fază a încercărilor disperate de a edifica
un serviciu public ar fi fost lichidată actuala Companie
Teleradio-Moldova, şi pe loc neted s-ar fi construit ceva nou
– în cel mai scurt timp, ar fi fost creat ceea de ce are nevoie
cetăţeanul azi. Dar nu am făcut-o şi treburile merg anevoios,
de altfel ca, peste tot în lume, unde a trebuit ca radioul şi televiziunea de stat să se transforme într-un serviciu public. Terapia
de şoc este dureroasă, dar eficientă. Ea însă necesită adoptarea
unor decizii curajoase. La noi nu a avut cine o face. Am ales
calea „paşnică”, căreia nu i se vede sfârşitul. Eu, rămân la
convingerea că separarea radioului de televiziune, ca element
al reformei, ar constitui, în situaţia de azi, o cale mai scurtă
spre ceea ce tindem. În realitate însă, aproape sigur, se va
întâmpla altfel. Reformele sperie pe oricine, ele aduc incertitu-
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dine. Preferăm ca lucrurile să rămână aşa cum sunt, pentru că,
cel puţin, le cunoaştem. Dacă schimbăm ceva, există
posibilitatea să fie mai bine, dar – cine ştie? şi asta ne pune în
gardă. În ultima vreme, am discutat problema dată cu mulţi
oameni din ţară şi din afara ei, care se pronunţă în unison
pentru formula actuală. Argumentul de bază este că toată
lumea se uneşte azi, toţi tind spre convergenţă, pentru a putea
trăi mai bine, a supravieţui mai uşor, a utiliza platforme
multimedia. Este un argument puternic, dar insuficient, în
opinia mea. Iată câteva considerente. Dacă ar funcţiona
separat, politicile editoriale ar fi elaborate în două centre
separate, şi nu în unul. Aceasta ar însemna, pentru public, o
diversificare, cel puţin, tematică, a produsului informaţional
oferit de două servicii separate şi un pluralism de opinii mai
extins. Totodată, aceasta ar permite o gestionare mai clară şi
mai înţeleasă de public a resurselor financiare. Este mai uşor să
realizezi planul financiar pentru o instituţie, decât pentru
două, cu multiple servicii comune, care, după cum arată
practica, devin birocratizate excesiv. În plus, deşi serviciile sunt
comune – atât pentru radio, cât şi pentru televiziune, oricum,
aceasta din urmă va avea prioritate, ca de obicei. Televiziunea
are o putere de influenţă mult mai mare decât radioul, dar
acesta nu este un motiv ca radioul să rămână mereu în rolul
Cenuşăresei. Dacă ar funcţiona separat, şi radioul, şi televiziunea, în virtutea tehnologiilor informaţionale existente, şi-ar
putea crea platforme multimedia separate, ceea ce înseamnă
mai mult decât o platformă comună. Aceasta echivalează, din
nou, cu diversitatea şi pluralismul, caracteristici definitorii
pentru un serviciu public. Şi apoi, chiar dacă lipsa ingerinţei
politice şi economice este imposibilă, influenţarea a două
servicii devine mai dificilă decât a unui singur. Azi la Compania Teleradio-Moldova sunt desemnaţi trei conducători, dar
bugetul este gestionat de unul. Şi dacă, de exemplu, ies din
funcţiune două pupitre de montaj – unul la radio şi unul la
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televiziune, dar bani sunt, la moment, doar pentru reparaţia
unuia dintre ele, care va fi reparat mai întâi?! Gestionarea
banilor implică responsabilitate directă. Şi, în sfârşit, când
radioul şi televiziunea sunt împreună, reformarea lor trebuie să
fie sincronizată. Niciunul nu o poate lua înainte, trebuie să-l
aştepte pe celălalt. În cazul separării, nu trebuie să te
sincronizezi cu nimeni. Azi însă, când evaluăm activitatea
celor două compartimente, de regulă, zicem că Teleradio
funcţionează bine ori prost şi nu ne ostenim să facem
diferenţele.
Aşadar, calea spre reformarea audiovizualului public este mai
scurtă prin separare. Dar aceasta implică eforturi mari
suplimentare. De eforturi mari se feresc toţi. De aceea, sunt
aproape sigur, va fi urmată calea paşilor mici. Ea este
îndelungată, dar comodă. E comodă pentru toţi, cu excepţia
publicului. Acesta însă poate să mai aştepte, aşa cum a aşteptat
şi până acum. Şi să plătească salarii celor care continuă să facă
o emisiune-două pe lună. Nu deţin cifre exacte (ele-s deficitare
şi la Compania Teleradio-Moldova), dar cred că ne-ar costa mai
ieftin să plătim fiecăruia atâtea salarii câţi ani a lucrat, şi să-i
lăsăm să plece în plata Domnului. Pentru că, în fond, asta e
marea problemă, mai mare decât toate celelalte luate împreună
– calitatea materialului uman. Oamenii fac schimbarea, cei
cunoscători şi cu ambiţie, de la primul şi până la ultimul
angajat. Azi, se pare, ponderea acestora în cadrul companiei
n-a atins, nici pe departe, punctul de unde porneşte schimbarea reală. Azi, se pare, domină (pentru cât timp?) doar cei cu
ambiţie, şi asta e periculos. Nu e periculos pentru administraţie
ori autorităţi, ci pentru public. Asta înseamnă că publicul
trebuie să primească şi în continuare ceea ce ştiu să facă
angajaţii companiei – o emisiune-două pe lună, scoase din
cuptorul locomotivei cu abur.
Ion ŢURCANU
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Presa scrisă între ciocan şi nicovală
Într-o piaţă media din ce în ce mai aglomerată, ziarele tipărite îşi
văd ameninţat modelul de organizare. Monopolul informaţiei,
deţinut multă vreme de ziare, este fisurat de televiziuni şi
internet.
Anul 2010 a fost determinant în acest sens, căci două posturi
noi de televiziune, Publika TV şi Jurnal TV, şi-au început
activitatea, iar numărul publicaţiilor on-line a fost într-o
continuă creştere. Conform datelor publicate de Consiliul
Coordonator al Audiovizualului (CCA), în Republica Moldova
(RM), în prezent, funcţionează 50 de studiouri TV şi 48 de
posturi de radio. Jumătate dintre acestea emit în alte regiuni ale
RM decât oraşul Chişinău. Deşi nu există date statistice cu
privire la numărul media on-line, în RM pot fi accesate peste
20 de portaluri de ştiri.
În urma acestor evoluţii, au avut de câştigat, indiscutabil,
consumatorii de informaţie. Dacă odinioară, publicul din RM
simţea acut lipsa emisiunilor autentice de dezbateri, în 2011,
s-a atestat o suprasaturaţie de astfel de produse TV, toţi
începând să producă talk-show-uri şi emisiuni de dezbateri. Şi
dacă TV-ul şi media on-line se bucură de perspective frumoase, presa scrisă, în schimb, pare să piardă teren important pe
piaţa media.1
Ziarele se văd nevoite de a-şi schimba tehnicile de marketing şi
strategiile de promovare a ediţiilor tipărite, susţine Petru
Macovei, directorul Asociaţiei Presei Independente. „Tirajul
unui ziar asigură stabilitatea financiară şi poziţia de formator
de opinie al publicaţiei pe piaţă. Iată de ce se duce o luptă
acerbă pentru fiecare consumator de media, mai ales pentru
cel tânăr şi de vârstă medie, care are tendinţa să migreze spre
presa on-line şi cea televizată”, adaugă P. Macovei.
Deşi o parte din publicaţiile din Moldova au atestat, în ultimul
an, o scădere cu 5-10 la sută a tirajelor, din punct de vedere
statistic, acest fenomen nu poate fi argumentat de boomul de
presă on-line şi TV. Şi asta pentru că, până în prezent, în
Republica Moldova, nu a fost efectuat niciun audit al tirajelor,
susţine Stanislav Popov, directorul Biroului de Audit al
Tirajelor şi Internetului (BATIM), astfel încât „primul audit al
tirajelor, efectuat în lunile martie-aprilie curent, este,
deocamdată, singurul în acest sens, deci nu avem o bază de
comparaţie”.
1
Raportul anual privind situaţia presei in Republica Moldova, CJI,
anul 2010.

Rodica Mahu, redactorul-şef al ziarului Jurnal de Chişinău,
spune că, deşi în această perioadă publicaţia nu a pierdut decât
aproximativ 5% din tiraj, ziarul încearcă mereu să răspundă la
sesizările cititorilor în privinţa unor subiecte de impact în viaţa
lor: „Nefiind cotidian, având două apariţii pe săptămână, noi
nici nu ne propunem, dar nici nu avem cum să ne egalăm, la
capitolul operativitate, cu televiziunile. Şi-apoi, satisfăcându-şi
prin TV necesarul informaţional despre care vorbiţi, publicul
– sau o parte a acestuia, de fapt cea mai exigentă – caută în
ziare ceea ce nu găseşte la TV: mai multă analiză, alte detalii,
alte abordări etc. Suntem mereu în căutare de subiecte diferite,
noi, inedite, trăsnite chiar, încercăm să ajutăm oamenii în
nevoile lor cotidiene. Avem mai mult timp să săpăm pentru un
articol pe care ni-l propunem.”
Televiziunea şi internetul pot spune şi arăta oamenilor mult
mai rapid ce se întâmplă. Ziarele însă trebuie să explice
oamenilor de ce s-a întâmplat astfel. Această idee este susţinută
de majoritatea managerilor de ziare din ţară care, văzându-se
în situaţia de a lupta pentru cititori, încearcă să schimbe
tehnicile de promovare şi de organizare a ediţiilor tipărite: de
la subiecte inedite, rubrici noi şi pagini color, la bonusuri în
formă de carte sau organizarea campaniilor media sociale.
Acestea sunt doar unele soluţii găsite de ei pentru a se menţine
în topul preferinţelor cititorilor.
L-am întâlnit pe Andrei Calmiş, un cetăţean de rând, la standul
de ziare din Parcul Catedralei din centrul Chişinăului. Citea
publicaţiile expuse. Zice că a făcut din acest lucru un tabiet
zilnic. Îi place să vină mai ales pentru că aici găseşte mult mai
multe ziare decât îşi permite el să cumpere de la chioşc. „Eu
sunt cititor fidel al ziarelor Timpul şi Jurnal de Chişinău, pe
care le cumpăr în fiecare zi. De asemenea, vin şi citesc ediţiile
publicaţiilor de limbă rusă. În aşa fel, îmi creez o concluzie
generală despre tot ce se întâmplă în ţară”, spune pensionarul
Andrei Calmiş. Deşi salută apariţia noilor posturi de
televiziune pe piaţa media autohtonă, zice că ziarul este, pentru
el, sursa tradiţională de informaţie: ”Privesc toate posturile de
televiziune şi citesc şi presa on-line. Asta pentru că vreau să fiu
la curent cu ştirile de ultimă oră. Dar, pentru a-mi forma o
opinie despre ceea ce se întâmplă, cumpăr ziarul. Doar în el
găsesc explicaţia evenimentului. Asta mă face să prefer ziarele,
în detrimentul televiziunilor”.
Rolul ziarului continuă să fie unul aparte, chiar dacă e concurat, în condiţiile schimbate, în ultimii doi ani, de multitudinea
de televiziuni. „Publicul încă mai caută explicaţia
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evenimentelor în ziare şi sper că o va face şi de acum încolo”,
spune Sorina Ştefârţă, redactorul-şef al ziarului Timpul. „Sunt
momente când ai impresia că totul a fost spus. Posturile de
televiziune preiau evenimentul şi îl analizează sub toate
aspectele, până reuşim noi să scriem despre asta în ziare. În
noile circumstanţe, Timpul va pune accent mai mult pe
materialele de analiză şi nu exclud că pe viitor, spre asta vom
tinde”, adaugă ea.
În ultima perioadă, Timpul a pierdut 10 la sută din tiraj,
acesta fiind un motiv de îngrijorare pentru managerii
publicaţiei. „Tendinţa generală este să creşti în tiraj. În
condiţiile în care se întâmplă invers, trebuie să te alarmeze
chiar şi cele câteva procente în minus”, argumentează Sorina
Ştefârţă. Pentru a menţine tirajul în albia obişnuită, Timpul
încearcă sa-şi diversifice produsul, apelând la diverse tehnici de
promovare a ziarului. „Încercăm să menţinem viu interesul
cititorilor noştri prin produsele noi pe care le lansăm.
Bunăoară, toamna trecută am iniţiat suplimentul Femeia, care
iniţial apărea doar în ediţiile de vineri ale ziarului. Acum el
apare în ediţia de luni, pentru a motiva publicul să citească şi
ediţiile separate. Periodic, mergem în teritoriu şi ne întâlnim
cu cititorii noştri. Suntem prezenţi la radio, la TV”, specifică
Sorina Ştefârţă.
Deşi s-ar părea că întreprind toate măsurile necesare pentru a
motiva publicul să citească, există un aspect pe care nu îl pot
controla reprezentanţii presei scrise, şi anume disponibilitatea
financiară a cititorilor. Unii dintre aceştia apelează la paginile
de web şi, având informaţiile gratuit, nu mai coboară până la
chioşc pentru a-şi cumpără ziarul. „Teoretic, facem totul
pentru a determina oamenii să citească produsul nostru. Omul
însă ezită să scoată patru lei din buzunar pentru a procura
ziarul. Ne-am gândit la un moment dat sa facem on-line-ul cu
plată. Am făcut şi un sondaj printre cititori, dar majoritatea au
zis nu. Periodic, atunci când avem materiale bombă, doar le
anunţăm pe site şi trimitem oamenii la chioşc. Nu avem însă o
statistică să vedem dacă acest lucru i-a influenţat sau nu”,
conchide Sorina Ştefârţă.
Boomul de presă on-line şi TV a influenţat în bine presa din
RM, stimulând noi metode de marketing, adoptate de cei care
vor să se menţină pe piaţă. Experienţa arată că ele prind rapid
la publicul autohton. Este elocvent, în acest sens, cazul ziarului
Adevărul de Moldova. Lansat în decembrie 2010, ca parte a
trustului Adevărul Holding din România, ziarul are un tiraj de
până la 20 de mii de exemplare graţie serviciilor adiacente
ediţiei print pe care acesta le dezvoltă. „Odată ce toată presa
din lume vine cu ziare color şi bonusuri sub formă de carte,
DVD sau CD, este firesc să ne gândim că un ziar nu mai poate
apărea doar alb-negru, ori să conţină ştiri de ieri”, spune
Ramona Ursu, redactorul-şef al publicaţiei. „Ziarul şi cartea la
pachet nu este o găselniţă a Adevărului. Este o strategie de
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marketing, şi niciun alt soi de publicitate nu ne-ar fi adus
tirajele pe care ni le aduc aceste cărţi. Or, dacă lunea şi vinerea
avem tiraje de până la patru mii de exemplare, atunci în zilele
când oferim cărţi acestea variază până la 20 de mii de exemplare. Totuşi cei peste 200 mii de cititori unici (lunar) care ne
urmăresc pe on-line arată că brandul Adevărului în Moldova
nu este dat de carte”, adaugă Ramona Ursu.
Similar ziarului Adevărul, şi Timpul atestă un număr mai mare
al vizitatorilor unici pe on-line, comparativ cu ediţia printată a
ziarului. Pentru a nu pierde cititorii, tot mai multe publicaţii
naţionale, dar şi locale, şi-au relansat site-urile, ori au pus
bazele unor redacţii on-line ale ziarului. „Periodic, apar studii
care atestă majorarea numărului de cititori on-line în detrimentul ediţiei print. Tocmai de aceea, acum un an, am renovat
pagina web a ziarului”, spune Sorina Ştefârţă, redactorul-şef al
ziarului Timpul. „Încercăm să mergem pe linii paralele: ceea ce
înseamnă că on-line-ul completează ziarul, şi viceversa.
Totodată, încercăm să elaborăm şi subiecte separate, care nu
apar pe net, cum ar fi materialele de problemă şi investigaţiile”,
precizează Sorina Ştefârţă.
Odată cu apariţia www.jurnal.md, şi ziarul Jurnal de Chişinău a
atestat o mişcare netă de mutare a unei părţi a cititorilor spre
segmentul on-line. Totuşi, consideră Rodica Mahu, redactorulşef al publicaţiei, ziarul a păstrat şi contingentul obişnuit al cititorilor săi. „Este vorba de persoanele de vârsta a treia, cu
posibilităţi reduse de modernizare a surselor de informare, cu
acces limitat la internet şi la satelit, un public în general mai
conservator şi cu un gust mai „bucolic”. În general, trebuie să
fim conştienţi că o parte de cititori nu va migra niciodată spre
lectura în virtual, alţii s-ar putea să răspundă acestor provocări
tehnologice ce vin peste ei poate chiar fără voia lor. S-ar putea
însă să avem şi cititori tineri pentru varianta pe hârtie ”, susţine
Rodica Mahu.
În cazul Ziarului de Gardă, care de asemenea dezvoltă, paralel
ediţie tipărite, şi varianta on-line a ziarului, creşterea sau
descreşterea numărului de cititori pe print nu este influenţată
de apariţia online a ziarului. „Dacă este să ne uităm la cifre,
atunci cititorii ediţiei on-line sunt mai mult cei aflaţi peste
hotare, care nu au posibilitate fizică să cumpere ziarul, sau sunt
tinerii total dedicaţi calculatorului, pe care nici nu îi putem
impune să cumpere ziarul. Pe când cititorii de ediţie tipărită
sunt, în mare parte, cei care nu au acces la calculator sau care
sunt devotaţi ediţiei tipărite şi apreciază senzaţia că ţin un ziar
în mână”, afirmă Alina Radu, directorul Ziarului de Gardă.
Deşi s-ar părea că boom-ul de presă on-line si TV ar influenţa
negativ, cu precădere, ziarele naţionale, presa locală nu rămâne
nici ea neatinsă de noile tendinţe de dezvoltare a pieţei media.
Mai mult ca atât, grupuri de tineri au început să dezvolte în
provincii portaluri informaţionale care reprezintă o concurenţă
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pentru ziarele locale în lupta pentru cititori. Stirilocale.md este
ultima apariţie în acest sens. „Exista, într-adevăr, un pericol,
dar managerii şi colectivele redacţionale, care înţeleg acest
pericol şi investesc în dezvoltarea noilor tehnologii pentru ziar,
se menţin şi au şansa să îşi păstreze poziţia dominantă. Mă
bucur că mulţi dintre ei au înţeles că viitorul ţine de dezvoltarea ediţiei print şi a celei on-line în paralel, o pagină pe care
să o actualizezi şi care oferă posibilitatea transmiterii video a
evenimentelor, iar în timp, şi posibilitatea de a face bani”,
susţine Petru Macovei, directorul Asociaţiei Presei Independente.
Cu toate acestea, nu toţi managerii de presă locală se arată
îngrijoraţi de noile mişcări pe tabla de şah a presei scrise.
Tudor Iaşcenco, directorul ziarului local Cuvântul, spune că
resimte aceste fluctuaţii doar din contul publicităţii care a mers
la posturile de televiziune. „Fiecare îşi are drumul lui.
Concurenţa dintre TV şi ziare se simte numai atunci când este
vorba de publicitate, or aceasta a mers cu precădere la TV. Dar
dacă lucrează bine, au spaţiu de manevră atât ziarele, cât şi
televiziunile. În ultima perioadă Cuvântul a atestat o creştere
de tiraj, şi asta în pofida faptului că lucrăm în regiunea
Orheiului, unde sunt mai multe posturi de TV locale şi
naţionale”, precizează Tudor Iaşcenco.
Mai mult ca atât, el vine şi cu sfaturi pentru colegii lui de la
ziarele naţionale, sugerându-le acestora să nu se mai axeze
doar pe subiecte ce vizează doar capitala: „Ca să reziste în noile
condiţii de piaţă, aş sugera ziarelor naţionale să se orienteze şi
spre un alt public decât cel din Chişinău, or atât ziarele, cât şi
posturile de TV din capitală se învârt în jurul aceloraşi surse
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de informaţie şi au acelaşi public ţintă”, menţionează Tudor
Iaşcenco.
Vor dispărea ziarele tipărite? Cu siguranţă nu. „E ca şi în cazul
apariţiei televiziunii în detrimentul teatrului. Vor exista
oameni care vor merge în continuare la teatru, aşa cum vor
exista oameni care vor cumpăra ediţia tipărită a ziarului”, este
de părere Petru Macovei, directorul Asociaţiei Presei Independente. „Eu nu cred că ziarele vor dispărea. Eu cred că ele vor
scade în tiraj şi se vor menţine pe piaţă doar dacă vor şti să
dezvolte servicii adiacente pe lângă ediţia print”, subliniază
Petru Macovei.
Apariţia unor noi posturi de televiziune pe piaţa mass-media
autohtonă şi creşterea vertiginoasă a presei on-line joacă un rol
benefic pentru consumatorii de informaţie din ţara noastră.
Diversitatea de emisiuni şi informaţii, pe de o parte, şi
concurenţa acerbă, pe de altă parte, contribuie, indiscutabil, la
sporirea calităţii produselor mass-media. În acelaşi timp, aceste
transformări cantitative şi calitative solicită, din partea
patronilor de presă, noi abordări, noi metode de marketing,
strategii de promovare, ce ar permite menţinerea pe linia de
plutire şi păstrarea publicului devotat ediţiilor tipărite. De
altfel, noile preferinţe impuse de cititori îndreaptă presa scrisă
tot mai mult spre varianta ei on-line. Migrarea consumatorilor
de presă spre mediul web va duce, în viitor, la o relansare a
acesteia, cu accente importante pe elemente de video şi audio.
Noile tendinţe, cu accente tot mai serioase de dezvoltare a
presei on-line, ar putea aduce beneficii financiare considerabile, ce ar permite susţinerea şi dezvoltarea, nu în ultimul rând,
şi a presei tradiţionale.
Ludmila BOGHEANU

Participanţi la programul de instruire „Mass-media – un instrument de promovare a integrării
europene”.
Comrat,
17-19 februarie 2011.

Mass-media în Republica Moldova

12

Presa pentru copii. Încotro?

iunie 2011

Presa pentru copii în „mâinile” celor maturi
În ultimii câţiva ani piaţa mass-media din Moldova a înregistrat
evoluţii semnificative din punct de vedere cantitativ şi calitativ.
Au apărut noi posturi de televiziune, ziare, reviste, portaluri
informaţionale atât la nivel local, cât şi naţional, cu menire şi rol
multiplu. De remarcat însă că toate aceste apariţii sunt orientate,
cu precădere, spre publicul adult. Astfel că presa pentru copii, cu
mici excepţii, aproape că nu se regăseşte în mijloacele de
informare sus-menţionate.
În acelaşi timp, presa scrisă şi electronică, cu o bogată
experienţă şi activitate în domeniul respectiv, face cu greu faţă
noilor cerinţe şi provocări. Deocamdată, nu se întrevede o
claritate şi o certitudine nici la nivelul politicilor de stat în
dezvoltarea acestui segment de mass-media.
Audiovizualul public
IPNA Compania Teleradio-Moldova (TRM), în calitatea sa de
garant al interesului public şi promotor al valorilor şi principiilor sănătoase în societate, are obligaţia de a produce şi pune pe
post emisiuni destinate copiilor. În perioada 2009-2010,
ponderea programelor pentru copii în volumul total de emisie
a fost de doar 1%.
În caietul de sarcini al TRM pentru 2011 figurează obiectivul
de a mări acest volum până la 7,34%, atât la Moldova 1, cât şi la
Radio Moldova. Acest plan specifică potenţialul, ce urmează să
fie valorificat “cu ajutorul difuzării filmelor documentare,
artistice, în desen animat cu caracter educativ, produse de
diverse companii pentru instituţiile publice de televiziune,
precum şi prin lansarea a două emisiuni proprii cu periodicitate
săptămânală: un concurs de inteligenţă şi un program cognitiv”.
Conform strategiei de reformare pentru anii 2010-2015, TRM
îşi propune să extindă şi numărul de programe pentru copii şi
tineret. În acest document, se menţionează că „mai multă
atenţie se va acorda programelor pentru tineret şi copii, ce
reprezintă viitorul nostru public, mai mult spaţiu de emisie decât
în prezent trebuie să fie acordat programelor cu conţinut
educaţional raliat curriculumului învăţământului modern (în
cooperare cu Ministerul Educaţiei)”.
Actualmente, Moldova 1 realizează trei emisiuni pentru copii:
„Povestea de seară” (difuzată zilnic, la 18.40), „Magazinul
copiilor” (sâmbătă, ora 10.00) şi concursul muzical „Ring-star”
(duminică, ora 10.00). Primele două emisiuni îşi asumă rolul
de a distra şi de a educa/ informa în acelaşi timp. „Magazinul

copiilor” conţine mai multe rubrici distractiv-cognitive,
concepute astfel, încât să corespundă aşteptărilor şi
necesităţilor copiilor. „Ring-star” este o emisiune care-şi
propune să promoveze tinerele talente, pe bază de concurs.
Victorinele TV sau emisiunile cu caracter enciclopedic pentru
copii lipsesc de la postul public de televiziune, la fel şi emisiunile în limba rusă destinate celor mai mici telespectatori. În
grila de emisie a postului public RadioMoldova, sunt incluse 3
emisiuni pentru copii şi adolescenţi, care constituie 5 ore şi 5
minute din volumul de emisie al postului, calculat pentru o
săptămână. Având un concept de realizare distractiv şi
interactiv, toate aceste emisiuni („Noapte bună, copii” –
difuzată zilnic, cu excepţia zilei de duminică; „Portativul
fermecat”– difuzată săptămânal; „Ora Copiilor” – difuzată de 4
ori pe săptămână) abordează teme general-umane, prin care
tind să promoveze dragostea de ţară, un mod sănătos de viaţă,
să valorifice folclorul naţional etc.
Compania Publică Teleradio-Găgăuzia realizează, de asemenea, emisiuni pentru copii. Astfel, Radio Găgăuzia difuzează,
în zilele de sâmbătă şi duminică, emisiunea „Teremocec”, în
limba rusă, care are o durată de 20 de minute. TV Găgăuzia
pune pe post zilnic o emisiune pentru copii în limba găgăuză,
„Tatlı uукular”, difuzată la ora 19.50 şi „Povestea de seară”, ce
vine în casele copiilor la ora 20.10. Ambele emisiuni au o
durată de 20 de minute. De asemenea, sunt incluse rubrici
pentru copii şi în emisiunea matinală „Eni gun”, care apare
zilnic, între orele 06.00-07.30.
Audiovizualul privat
Posturile private de televiziune îşi au propria politică editorială
şi rămâne la discreţia lor dacă includ sau nu emisiuni destinate
copiilor în grila de emisie. În mare parte, alegerea e în defavoarea copiilor. Unii patroni şi manageri motivează lipsa
aproape totală a emisiunilor pentru copii prin faptul că acestea
nu se încadrează în formatul postului, iar alţii afirmă că nu
dispun de suficiente resurse financiar pentru producerea lor,
domeniul respectiv fiind unul neprofitabil şi puţin atractiv
pentru clienţii de publicitate.
Emisiuni şi/ sau rubrici destinate copiilor pot fi totuşi identificate, sporadic, în grila de emisie a unor posturi de televiziune
private. Jurnal TV difuzează emisiunea matinală „Deşteptarea”,
care conţine o rubrică pentru copii, intitulată sugestiv „Mici
cercetători”, având un concept original, cu o menire atât
distractivă, cât şi cognitivă. Rubrica are o durată de 15 de
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minute şi este prezentată în fiecare zi de marţi, la ora 8.00, în
realizarea ei fiind implicaţi şi copii. Postul de televiziune CTC
în Moldova realizează o emisiune săptămânală pentru copii,
intitulată „Ascultă-mă” (sâmbătă, ora 10.30). Emisiunea are un
caracter distractiv, reprezentând un interviu cu un copil, de
regulă, de vârstă preşcolară. „Ascultă-mă” îşi propune să fie un
fel de tribună a copiilor, unde aceştia pot spune orice gândesc,
dar şi o pistă de promovare a micilor talente. Unele posturi TV
private difuzează diverse concerte cu participarea copiilor,
acestea fiind înregistrate şi plătite de către părinţi sau sponsori
pentru a-şi promova copiii, rudele etc., indiferent de valoarea
lor artistică, educativă sau cognitivă. Toate aceste emisiuni, la
nivel naţional, reprezintă însă o parte infimă din ceea ce s-ar fi
dorit într-o societate care manifestă grijă pentru viitorul ţării.
În cazul televiziunilor locale, se atestă o situaţie şi mai precară,
unele rubrici şi/ sau emisiuni pentru copii au fost reduse ca
volum, altele au dispărut definitiv, iar cele existente se
limitează, în mare parte, la show-uri muzicale care-şi propun,
de asemenea, să descopere talente din localitatea respectivă sau
sunt emisiuni cu dedicaţii muzicale pentru bunici, părinţii
plecaţi la muncă peste hotare etc. Pentru patronii televiziunilor
acest tip de emisiuni reprezintă o posibilitate de a acumula
bani şi a achita anumite cheltuieli de producere.
Subiectele cognitive lipsesc cu desăvârşire în grila de emisie a
televiziunilor locale. Or, realizarea unor astfel de materiale
necesită resurse financiare de care posturile locale de
televiziune nu dispun actualmente. În plus, unii manageri
susţin că nici nu există o „mare necesitate” de asemenea
emisiuni, în condiţiile în care tot mai mulţi copii se informează
din internet. „E greu să crezi că un copil va căuta să afle ceva
de la o emisiune TV, având acasă un calculator conectat la
internet”, susţine Andrei Bargan, directorul Media TV.
În anul 2007, pe piaţa audiovizuală a fost făcută o tentativă de a
dezvolta un post de radio pentru copii - Radio Scăpărici,
fondat de Uniunea Producătorilor de Programe şi Videograme.
Noul post îşi propunea să valorifice prevederile Convenţiei
ONU cu privire la drepturile copiilor, potrivit căreia orice copil
trebuie „să aibă acces la informații şi materiale provenind din
surse naţionale şi internaţionale diverse, cu deosebire cele care
vizează să promoveze bunăstarea sa socială, spirituală şi
morală, precum şi sănătatea sa fizică şi mentală”.
La acea vreme, Dumitru Chicu, fostul director al Radio
Scăpărici, menţiona că noul post de radio va îmbina valorile
naţionale cu muzica pentru copii şi va aduce un plus de
educaţie pentru copii. În 2010, postul de radio a fost vândut,
din motivul că nu era profitabil. Ulterior, frecvenţa de emisie a
fost atribuită primului post de radio pentru femei – Aquarelle
FM. În opinia fondatorilor Radio Scăpărici, experienţa lor este
o dovadă evidentă că în Moldova presa pentru copii este
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ignorată şi că aceasta poate fi cu uşurinţă sacrificată de dragul
unor interese financiare. În lipsa unor cunoştinţe şi experienţe
de durată, a unor viziuni de ansamblu asupra modului cum
trebuie dezvoltată şi promovată presa pentru copii, în domeniul mass-mediei va persista încă mult timp opinia că presa
pentru copii nu are priză la public.
Reviste şi ziare pentru copii
În prezent, în Republica Moldova există trei reviste pentru
copii, care apar cu regularitate: Alunelul, Noi şi Florile Dalbe.
Acestea activează după principiul instituţiilor publice şi
beneficiază de subsidii din partea statului, întrucât sunt
fondate de către Ministerul Educaţiei. În catalogul Moldpresa,
mai sunt atestate câteva publicaţii – Amic, Spiriduşii, Tribuna
Copiilor, Clipa siderală.
Alunelul este revista copiilor de la 5 la 10 ani, are un volum de
16 pagini, apare lunar, cu un tiraj de 14 mii de exemplare, în
format color. Noi este o revistă literar-artistică, destinată unei
categorii de cititori de vârstă mai mare. Revista Noi apare
lunar, are un volum de 30 de pagini şi un tiraj de 4 000 de
exemplare.
Florile Dalbe este un săptămânal educativ-cognitiv şi literarartistic, are un tiraj de 7 500 de exemplare. Revista Florile
Dalbe este singura care dispune de o pagina web
(www.floriledalbe.md ), înregistrând anual peste 10 000 de
accesări de peste hotare. De fapt, această pagină, care constituie versiunea prescurtată a revistei, este făcută, în mare parte,
pentru copiii şi părinţii moldoveni plecaţi peste hotare, care nu
au posibilitate să se aboneze la Florile Dalbe. Pagina web însă
nu este actualizată săptămânal. Publicaţiile Amic, Spiriduşii,
Clipa siderală sunt publicaţii private, care nu întotdeauna
respectă principiul de periodicitate. Subiecte pentru copii pot fi
găsite, de asemenea, în paginile revistei Săptămâna („Parlamentul copiilor”), Timpul („Timpul copiilor”), precum şi în
paginile unor ziare de limbă rusă, dar sporadic.
Materialele dedicate copiilor aproape că lipsesc din paginile
ziarelor locale. Putem remarca, în acest context, doar ziarul
Ora Locală, care editează lunar două suplimente pentru copii:
Tropoţel şi Tropoţica (destinat celor mai mici cititori) şi Trop şi
Tropa (destinat adolescenţilor), ambele fiind publicaţii private.
După cum afirmă managerii din presa locală, printre motivele
principale ale situaţiei create ar fi lipsa de interes din partea
cititorilor, pe de o parte, dar şi, pe de altă parte, lipsa unor
jurnalişti care să reanimeze acest interes. „Am avut cândva
rubrici pentru copii, dar a trebuit să renunţăm, pentru că nu
are cine să se ocupe de astfel de materiale, chiar dacă avem
resursele necesare”, susţine Nicolae Sanduleac, directorul ziarului Unghiul de la Ungheni.
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Apariţia noilor posibilităţi de obţinere a informaţiei reduce din
popularitatea revistelor pentru copii. Or, internetul are mai
multe avantaje, printre care şi operativitatea. Cu toate acestea,
în opinia specialiştilor din mass-media, este inadmisibil de a
pune pe acelaşi cântar internetul şi presa pentru copii atunci
când vorbim de rolul acestor două surse de informare în
procesul de educaţie a tinerei generaţii. Or, „în cazul unei
reviste, de exemplu, se face o selecţie de valori, se promovează
un conţinut şi un mesaj cu o încărcătură anume, care îi educă
pe copii, fapt care mai puţin poate fi obţinut prin internet”,
susţine Valeriu Volontir, redactor-şef al revistei Noi.
Statul nu are, deocamdată, o viziune clară cum să dezvolte presa
pentru copii
Presa pentru copii există prin sacrificiul şi entuziasmul unor
visători, afirmă unii redactori ai publicaţiilor pentru copii. În
viziunea lor, presa pentru copii se confruntă astăzi cu un şir de
probleme majore, printre care ignoranţa şi neconştientizarea
de către stat a rolului acesteia în cadrul unei societăţi, precum
şi a necesităţii de a investi în acest domeniu. De aici rezultă
lipsa resurselor financiare necesare pentru producerea acestor
publicaţii, pe de o parte, dar şi distribuirea inechitabilă a
acestora, pe de altă parte.
Or, în procesul de repartizare a subvenţiilor de la stat nu se ţine
cont de anumiţi factori, precum ar fi periodicitatea publicaţiei,
volumul, tirajul, etc., menţionează unii redactori ai
publicaţiilor periodice. „Nu e corect, din punct de vedere
economic, să compari cheltuielile unei reviste săptămânale cu
ale unei reviste lunare, de exemplu, doar din simplul motiv că
toate ar fi publicaţii pentru copii”, susţine Ion Anton, redactorşef al revistei Florile Dalbe. În ultimi doi ani, din cauza crizei
economice mondiale, suma alocată de către stat a fost redusă
de două ori. În asemenea condiţii, se acumulează şi datoriile,
care devin tot mai mari. „Trei reviste are statul şi toate umblă
cu cerşitul”, mai precizează Ion Anton. Revista Florile Dalbe,
de exemplu, actualmente, are datorii de peste 100 mii de lei,
iar revista Noi – de 70 mii de lei.
Managerii acestor publicaţii consideră că presa scrisă pentru
copii ar trebui să fie finanţată de către stat, întrucât publicaţiile
pentru copii nu sunt atractive pentru furnizorii de publicitate
şi nu au cum să reziste din abonamente. „Ar fi bine ca presa
pentru copii de la noi din ţară să fie susţinută totalmente de
către stat şi să fie distribuită gratuit copiilor, aşa cum se face în
Japonia, mai ales în condiţiile actuale, când numărul copiilor
cu părinţi plecaţi peste hotare este în creştere”, spune Ion
Anton.
Totodată, experţii din domeniul mass-mediei consideră că
presa pentru copii are toate şansele să devină atractivă pentru
furnizorii de publicitate şi să obţină banii necesari pentru
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activitatea lor, atunci când va conştientiza că activează pe piaţă
în aceleaşi condiţii ca şi celelalte categorii de presă şi că trebuie
să se înveţe să supravieţuiască. Or, aici există un potenţial mare
de publicitate, doar că nu este valorificat.
Bineînţeles, ajutorul din partea statului e absolut necesar, dar
redacţiile pentru copii nu ar trebui să se bazeze doar pe acesta,
dacă doresc să se menţină şi să se afirme pe piaţa media. Statul
ar putea interveni, mai degrabă, cu o concepţie clară de
dezvoltare a presei pentru copii, cu programe de susţinere,
afirmă Petru Macovei, directorul Asociaţiei Presei Independente. „Am pomenit de mai multe ori despre necesitatea unui
fond de dezvoltare a presei, din care să fie susţinută aceasta,
uneori, inclusiv şi presa pentru copii”, mai precizează
P. Macovei.
Ministerul Educaţiei nu a elaborat, deocamdată, o strategie de
dezvoltate a presei pentru copii. Statul se limitează la
acordarea de subsidii anuale pentru reviste şi pentru instituţiile
de învăţământ, în scopul abonării acestora la ziarele şi revistele
destinate celor mici.
O altă problemă a presei pentru copii, şi nu doar a celei scrise,
este lipsa unor jurnalişti calificaţi care să muncească pentru ei.
„Astăzi tinerii jurnalişti visează, din primul an de facultate, să
alerge cu microfonul în jurul preşedintelui. Nimeni nu doreşte
să lucreze la o revistă pentru copii, căci a scrie pentru copii
înseamnă a lucra la grădiniţă, în mintea unora. Nu e prestigios”, notează Ştefan Melnic, directorul revistei Alunelul.
Lipsa „prestigiului” generează dezinteresul pentru acest
domeniu al presei, lucru confirmat şi de mai mulţi absolvenţi
ai facultăţilor de jurnalism. La aceste dificultăţi, ar mai fi de
adăugat şi lipsa unui concept, la nivel de publicaţii, de promovare permanentă, care să sporească vizibilitatea acestor ediţii şi
să mărească numărul de cititori. Or, la capitolul promovare,
publicaţiile pentru copii se limitează doar la discuţii ocazionale
cu elevii în cadrul instituţiilor de învăţământ. „Nu ştiu cine va
face presă pentru copii peste vreo 20 de ani, când actualii
entuziaşti nu vor mai putea să-şi facă meseria”, constată Ştefan
Melnic.
Presa pentru copii (scrisă şi electronică) a înregistrat evoluţii
slabe, în ultimii ani, confruntându-se cu dificultăţi serioase, fie
de ordin financiar, fie determinate de lipsa specialiştilor
capabili să reanimeze acest domeniu. Misiunea onorabilă a
audiovizualului public de a informa şi educa copiii, intenţia de
a mări volumul de emisie şi a diversifica programele este una
frumoasă şi salutabilă. Penuria de mijloace financiare însă
poate crea mari probleme în atingerea obiectivelor propuse.
Audiovizualul privat, dar şi presa scrisă pe întregul ei spectru,
privesc acest segment al mass-mediei ca fiind puţin atractiv,
lipsit de prestigiu şi perspectivă. Deopotrivă cu dezinteresul
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accentuat din partea patronilor din mass-media, se atestă şi o
incapacitate vădită a presei pentru copii de a valorifica
potenţialul existent şi a se impune în faţa publicului consumator.
Felul în care autorităţile statului au văzut şi au abordat
problemele presei pentru copii în anii anteriori pare să fie unul
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neadecvat şi necorespunzător pentru satisfacerea noilor cerinţe
şi provocări. În aceste condiţii, este foarte necesară adoptarea
unei noi viziuni de către actuala guvernare, ce ar prevedea
elaborarea unei strategii la nivel naţional şi a unui program de
susţinere a presei pentru copii. Astfel ar spori potenţialul ei de
dezvoltare, vizibilitatea pe piaţa media şi s-ar îmbunătăţi
calitatea produsului oferit consumatorilor de presă.
Ina GREJDEANU

Studenţi şi
elevi din regiunea
transnistreană
sunt familiarizaţi
cu Studiile de caz
privind respectarea de către massmedia a normelor
şi principiilor profesionale. Tighina,
27 mai 2011.
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Reflecţiile unui jurnalist străin despre
mass-media din Moldova
În mai 2011, raportul anual al organizației Freedom House
privind libertatea mass-mediei a recalificat starea presei din
Moldova din „neliberă” în „parțial liberă”.1 Țara a fost descrisă
ca traversând o etapă de „deschidere impresionantă și
dramatică” în ce privește domeniul mass-mediei, datorită
creșterii concurenței și introducerii unor reforme și norme
legale noi. Fără îndoială, anul 2010 a fost unul de cotitură pentru
presa din Moldova.
În acelaşi an am ajuns și eu în această mică republică exsovietică, pentru a face un stagiu de zece săptămâni ca
voluntară într-o redacție a unui ziar de limbă rusă. Coborând
din avion în primele zile ale lui martie, veneam „echipată” doar
cu o brumă de cunoștințe despre recenta istorie politică a țării
și nu mă așteptam să mă pomenesc în mijlocul unei tranziții
atât de semnificative. Într-adevăr, acest proces de transformare
nu a fost atât de evident pentru mine – cel puțin, nu în prima
instituţie în care am activat. Impresiile mele inițiale contrastau
mult cu tot ce înseamnă „presă liberă și independentă” în
concepția occidentală, iar cele câteva practici negative la care
am fost martoră mi s-au părut îngrijorător de adânc
înrădăcinate și obișnuite în spațiul mediatic de aici.
Un an și ceva mai târziu, am reușit să observ și cealaltă fațetă a
mass-mediei din Moldova, manifestând mai multe schimbări
pozitive. Datorită finanțării venite din partea Uniunii Europene, mă reîntorsesem la Chișinău în octombrie pentru a lucra
la Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). În lunile
următoare, am avut ocazia să înțeleg mai bine parcursul politic
al Moldovei – atât cel istoric, cât și cel mai recent – şi impactul
pe care l-a avut, alături de alți factori, asupra libertății massmediei.
Cel mai evident catalizator pentru schimbările care au
intervenit a fost răsturnarea situației politice din 2009,
începând cu violențele care au urmat după alegerile din 5
aprilie. Debarcarea definitivă a Partidului Comuniştilor, câteva
luni mai târziu, după aproape un deceniu de guvernare, poate
fi considerată drept un adevărat moment de cotitură. Guvernarea care a venit la putere în locul lor – o coaliție a fostelor
partide de opoziție, Alianța pentru Integrare Europeană – a
ales să urmeze un traseu mai liberal. Aceasta, alături de
angajamentul asumat de apropiere de Europa și, mai ales, de
valorile europene, a permis apariția unei concurențe și
1
Freedom House releases finding of 2011 Press Freedom Index, 02nd
May 2011, http://www.wpfd2011.org/freedom-house-releases-findings-2011press-freedom-index

deschideri mult mai mari în mass-media. Au fost lansate noi
instituții media, printre care două posturi TV și mai multe
ziare, iar utilizarea site-urilor de știri afiliate instituțiilor de
presă tradiționale a devenit din ce în ce mai populară.
În decursul acestei perioade, a avut loc și o proliferare a
reformelor legislative, cea mai semnificativă pentru massmedia fiind adoptarea, în octombrie 2010, a Legii privind
libertatea de exprimare și producerea unui Cod de etică
jurnalistică, revizuit la începutul anului curent. Însă, deși acești
pași pot fi considerați drept încurajatori și mergând în direcția
potrivită, presa moldovenească trebuie să înfrunte încă o serie
de obstacole pentru a deveni „liberă și independentă”.
De Ziua Internațională a Libertății Presei, marcată la 3 mai,
Organizația de Media din Sud-Estul Europei (SEEMO) a inclus
Moldova în lista țărilor în care „amenințările, atacurile,
hărțuirile și alte tipuri de presiune fac parte din viața cotidiană
a jurnalistului”.2 În mod deosebit, SEEMO a accentuat rolul
problemelor de ordin economic, inclusiv „structurile obscure
de proprietate mass-media și interesele ascunse, problema
contractelor colective de muncă sau absența oricăror contracte
de muncă, dar și remunerarea joasă”.3
Importanța pe care o are factorul economic în presa
moldovenească am remarcat-o în timpul activităţii mele la
redacția ziarului de limbă rusă. Chiar dacă era prima mea
experiență în domeniul mass-mediei, credeam, poate din
naivitate, că există niște canoane jurnalistice elementare, care
să fie universal acceptate și non-negociabile. Am aflat cu
uimire cât de ușor pot fi călcate, abrogate sau ignorate cu
desăvârşire toate aceste idealuri: căutarea adevărului, corectitudinea, echidistanța, dar și reflectarea obiectivă a interesului
public.
În toate cazurile pe care mi le amintesc – şi care, în Marea
Britanie, ar fi considerate cel puţin neetice –, la baza procesului
decizional figurau banii. Fotografii publicate în ziar fără
indicarea sursei și autorului, pentru ca să nu se plătească
pentru utilizarea lor, ocolind astfel legea moldavă. Interviuri
favorabile, pentru care mi s-a spus că redacția a perceput o
taxă, fiind publicate fără menţiunea că a avut loc o asemenea
tranzacție. În sfârșit, apariţia unor materiale care efectiv făceau
publicitate organizației reprezentate de persoana intervievată,
2
Moldova is among countries where press is under pressure, Info-Prim
3rd May 2011, www.azi.md/en/story/18094
3
Ibidem.
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fără a informa cititorul despre acest lucru.
Senzația covârșitoare pe care mi-a lăsat-o ziarul a fost că atât
această instituție, cât și altele, funcționează întâi de toate ca
niște afaceri. Într-o țară atât de săracă cum este Moldova, e
greu să nu vezi aceste neajunsuri ca pe niște efecte secundare
ale unei probleme economice mult mai mari. Nu am avut
niciodată impresia că acțiunile colegilor mei aveau drept scop
deschis să inducă în eroare, ci mai curând rezultau din
necesitatea de a supraviețui. Totuși constatarea influenţei pe
care o exercită factorii exteriori asupra politicii editoriale s-a
dovedit a fi frustrantă şi, în egală măsură, demoralizantă.
Chiar dacă sistemul cenzurii tradiționale se prăbușise odată cu
Uniunea Sovietică, cu mai mult de 20 de ani în urmă, o
aparentă nedorință de a schimba status quo-ul mai subzistă
încă. Având studii politice (prima mea diplomă este în
domeniul ştiințelor politice și relațiilor internaționale), m-au
interesat dintotdeauna politicile guvernamentale și actualitatea
politică în general, care nu se încadrau însă în temele predilecte ale ziarului la care am activat. În mod normal, aceasta nu
reprezintă o problemă, pentru că e firesc să existe diferite
publicații, care se adresează unui public cu interese și gusturi
diverse. Totuși tendința de a evita subiecte care puteau fi
considerate „prea politizate” se manifesta în domenii aparent
neutre. De exemplu, răspunsurile sincere ale unui artist
moldovean pe care îl întrebasem, într-un interviu, despre
așteptările sale legate de viitorul scenei artistice din Moldova
au fost considerate drept potențial periculoase, deși nu erau
nici pe departe scandaloase.
Se pare că frica de a pierde publicitatea din cauza unor texte
care îi „supără” pe cei cu interese politice sau economice, ale
căror tentacule s-au întins pe ascuns în societatea
moldovenească, e foarte reală și adesea determinantă. Drept
consecință, se dezvoltă o cultură a autocenzurii, care afectează
funcționarea a ceea ce este piatra de temelie a oricărui popor
democratic – presa responsabilă și critică.
„Rolul presei, în concepția mea, este să găsească ambele faţete
ale unui fapt sau eveniment, să îl reflecte cât mai obiectiv
posibil și să le ofere cititorilor/ publicului ocazia de a-și forma
opinia proprie”, spune John McConnico, fotojurnalist american
și unul dintre puținii jurnaliști străini pe care i-am întâlnit
locuind în Moldova. Ajuns aici în 2008, odată cu delegarea
soției sale drept reprezentat adjunct UNICEF, McConnico
colaborează cu organizația internațională de presă Associated
Press, el este autorul multor fotografii dramatice de la protestele din 7 aprilie, care au ajuns pe primele pagini ale edițiilor
internaționale. John McConnico a avut ocazia să vadă cu ochii
lui schimbările din sfera mass-mediei din ultimii ani (sau lipsa
lor).
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„Cred că presa se descurcă destul de bine, având în vedere că le
lipsește tradiția unei mass-media imparțiale. Nu există
obiectivitate sau imparțialitate absolută, dar totuși mai sunt
multe de făcut în acest sens.” O chestie pe care McConnico a
sesizat-o a fost mai ales divizarea foarte clară a presei după
criterii politice. „La evenimentele pro-europene vezi un grup
de jurnaliști, în timp ce la evenimentele Partidului Comunist
se afișează alt grup de jurnaliști. Mi se pare puțin ciudat, dar
poate că lucrurile se vor ameliora atunci când țara va începe să
facă anumite compromisuri pentru viitorul său. În afară de
aceasta... n-am observat mare lucru în ce privește schimbarea
(deocamdată).”
Totuși Moldova nu este singura țară care se confruntă cu astfel
de probleme, adaugă jurnalistul american. „Oricât de
surprinzător ar părea, Statele Unite trec acum prin aproximativ
aceleași probleme. Posturi TV ca Fox și MSNBC sunt pe
dreapta și, respectiv, pe stânga eșichierului. Din păcate, acestea
stabilesc agenda zilei și, practic, vedem multă zarvă din ambele
direcții și o majoritate perplexă a cetățenilor la mijloc, care se
uită la ceea ce se întâmplă ca la un fel de circ”.
Un alt fotograf care locuiește în prezent în Chișinău și care
poate face o comparație cu tradițiile presei din alte țări este
Pablo Chignard. Originar din Franța, Chignard a studiat la
București și a lucrat în România înainte de a veni în Republica
Moldova, în noiembrie 2010. „Presa din Moldova îmi aduce
aminte de presa românească de acum 10 ani”, spune el.
„Jurnaliștii oferă microfonul uneori elitei care deține puterea,
alteori cetățenilor, prin sondaje de opinie, însă fără a pune o
mulțime de întrebări incomode, care provoacă și sondează.
Dar mai ales, fără a porni investigații reale.”
„Un jurnalist n-ar trebui să se închine sau să arate deferență
politicienilor de la guvernare, nici să ia masa cu ei (odată am
văzut la televizor cum un jurnalist renumit îl săruta pe
Ghimpu, pe când acesta era președinte interimar). În schimb,
ar trebui să denunțe nedreptățile și greșelile elitei, fie că este
vorba de politicieni sau de oameni de afaceri, pentru că, de
regulă, aceștia sunt cei care dețin majoritatea pârghiilor
puterii.” Totuși Chignard, care lucrează în Moldova ca fotograf
pentru site-ul Radio Europa Liberă, remarcă un detaliu: presa
franceză, cu unele excepții, se face „vinovată” de concesii
similare, chiar dacă acestea sunt făcute „mult mai discret și cu
mai multă subtilitate”.
Bineînțeles, criticile aplicabile presei autohtone nu sunt
caracteristice numai Moldovei. Comparativ cu vecinii săi –
Ucraina, Rusia și Belarus, unde jurnaliștii continuă să fie
adesea hărțuiți și uneori omorâți din cauza muncii lor – Moldova este, cu siguranță, mai bine poziționată. În perioada
lucrului meu la CJI, am remarcat o societate civilă angajată,
care monitorizează activ presa și militează pentru un cadru
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legal, care e deja în curs de adoptare. În același timp,
insuficiența unor instituții mass-media independente și
structurile de proprietate obscure, inclusiv în cazul unor
companii naționale mari, cum ar fi Jurnal TV și Publika TV,
prezintă destule surse de îngrijorare.
Chignard spune că, asemeni altor câțiva străini, folosește,
pentru a se informa, site-urile independente Curaj.net și Curaj.
tv, create de activiști locali. Unul dintre acești activiști, Oleg
Brega, este cunoscut drept un reporter de investigație care a
îndrăznit în repetate rânduri să mediatizeze subiecte pe care
instituțiile de presă tradiționale le evită – mai ales, subiecte ce
țin de drepturile omului și de orientarea sexuală.
Cunoscândul pe Brega recent, anul acesta, am rămas
impresionată de angajamentul jurnalistului pentru

iunie 2011
convingerile sale, în pofida atacurilor și bătăilor suportate în
trecut. „Eu pot să fac reportaje despre orice vreau și nu mă
simt amenințat”, spune McConnico. „Se pare că lucrurile stau
altfel pentru reporterii de investigație din Moldova, iar aceștia,
probabil, îşi dau seama că pot merge numai până într-un
anumit punct, fără a se îngrijora de posibilitatea ca cineva să
intervină. Încetul cu încetul, acest lucru se va schimba.
Moldova este, cu siguranță, pe calea cea dreaptă. Doar că
trebuie să lupte în continuare.”
Faptul că presa din Moldova a trecut, în viziunea observatorilor internaționali, din categoria „neliberă” în „parțial liberă”
este o realizare lăudabilă. Mai rămâne ca aceasta să fie capabilă
să beneficieze de aceste schimbări pozitive pentru a intra în
ultima categorie – cea „liberă”.
Susan COUGHTRIE

Studenţii ŞSAJ,
promoţia 20102011, la prezentarea
publică a lucrărilor
finale. Sala de
conferinţe a OSCE.
Chişinău,
10 mai 2011.
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Audienţa şi notorietatea mass-mediei în
Republica Moldova
În perioada 2 martie – 30 martie 2011, Institutul de Marketing
şi Sondaje IMAS-INC Chişinău a realizat, la comanda Centrului
pentru Jurnalism Independent, Studiul de Audienţă TV, Radio şi
Presă Scrisă din Republica Moldova.
Universul cercetării a fost format din persoane cu vârsta de
15 ani şi peste, rezidente în locuinţe neinstituţionalizate din
localităţile urbane şi rurale ale ţării. Eşantionul naţional de
cercetare a inclus 1 735 de persoane. Culegerea datelor s-a
efectuat zilnic, pe parcursul a patru săptămâni, pe baza unui
eşantion aleatoriu pe cote de vârstă, sex şi ocupaţie. Localităţile
vizate în studiu au fost împărţite în patru categorii distincte:
municipii, localităţi urbane (cu peste 15 000 de locuitori şi sub
15 000 de locuitori) şi localităţi rurale. Localităţile selectate
au o distribuţie geografică echilibrată atât la nivel urban, cât
şi la nivel rural. Pentru raportarea datelor la nivel naţional s-a
utilizat o ponderare care a respectat distribuţia urban-rural
conform statisticii oficiale (42.2% - urban, 57.8% - rural);

Măsurarea audienţei posturilor TV s-a realizat pe baza metodei rememorării audienţei din ziua precedentă (Day After Recall). Esenţa acestei metode constă în faptul că respondenţilor
li se solicită, prin intermediul unui interviu domiciliar faţă în
faţă, să-şi amintească ce posturi de televiziune au vizionat,
ce posturi de radio au ascultat, respectiv, ce publicaţii au citit
în ziua precedentă. În vederea înregistrării cât mai corecte a
secvenţelor de vizionare a canalelor TV în ziua precedentă,
respondenţii au avut la dispoziţie lista canalelor TV şi au fost
ajutaţi să reconstituie principalele activităţi desfăşurate de ei
în cursul zilei anterioare interviului, în raport cu care au fost
înregistrate intervalele de vizionare.
Profilul ascultătorilor – fiecare canal TV a avut target-ul său de
telespectatori. Acesta se identifică prin anumite caracteristici
demografice: gen, vârstă, ocupaţie, studii, mediul de trai, limba
vorbită etc.

Indicatori de audienţă - Naţional
Urban

Masc.

Fem.

Total

15-19 ani

3,9%

3,7%

7,6%

20-29 ani

12,4%

13,6%

26,0%

30-44 ani

12,4%

13,9%

26,3%

45-59 ani

11,5%

13,9%

25,4%

60+ ani

5,7%

8,9%

14,7%

TOTAL

46,0%

54,0%

100,0%

Rural

Masc.

Fem.

Total

15-19 ani

5,6%

5,5%

11,1%

20-29 ani

11,0%

9,8%

20,8%

30-44 ani

12,0%

12,3%

24,3%

45-59 ani

12,0%

13,1%

25,1%

60+ ani

7,5%

11,3%

18,8%

TOTAL

48,0%

52,0%

100,0%

Mediu

Activi (%)

Inactivi (%)

Urban

48,5

51,5

Rural

41,4

58,6
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DR - Daily Reach (% şi mii persoane) - prezintă numărul de
persoane care au vizionat/ ascultat un canal TV/ post de radio
minim 15 minute într-o zi. Persoanele care au vizionat/ ascultat emisiuni TV/ radio de mai multe ori în aceeaşi zi, sau un
timp mai îndelungat nu se iau în considerare decât o singură
dată, indiferent de durata vizionării/ ascultării. Acest indicator
este exprimat în procente din eşantionul ponderat şi mii de
persoane din universul cercetării.

WR - Weekly Reach (% şi mii persoane) - prezintă numărul de
persoane care au vizionat/ ascultat un canal TV/ post de radio
cel puţin o dată într-o săptămână obişnuită (medie) (persoane
neduplicate expuse minim 15 minute în decursul săptămânii
obişnuite). Se calculează prin numărarea persoanelor care au
vizionat/ ascultat respectivul canal TV sau post de radio în
ultimele 7 zile. Acest indicator este exprimat în procente din
eşantionul ponderat şi mii de persoane din universul cercetării.

DR (%)

DR (pers)

WR (%)

WR (pers)

MS (%)

ATS (min.)

AQR (%)

AQR (pers)

Total

87,9

2 609 281

96,4

2 862 802

100,0

244,9

16,2

480 792

Doi Plus

5,6

165 216

17,4

515 589

1,7

67,5

0,3

8 384

Acasă TV

1,0

28 486

6,0

179 459

0,3

70,9

0,1

1 295

Animal
Planet

1,2

37 031

9,8

290 553

0,3

54,2

0,1

1 360

CTC

8,7

259 219

24,6

729 231

3,8

92,8

0,6

18 192

Discovery

4,1

122 488

16,2

481 407

1,3

69,1

0,2

6 442

Euro TV

4,8

142 428

18,4

546 923

2,0

90,1

0,3

9 711

Euronews

2,4

71 214

9,3

276 310

0,5

47,7

0,1

2 298

Eurosport

2,5

74 063

9,9

293 402

1,0

83,4

0,2

4 467

Jurnal TV

7,7

227 885

21,1

626 683

2,5

69,9

0,4

12 139

Minimax

1,4

42728

7,0

207 945

0,6

84,3

0,1

2 719

Moldova 1

36,0

1 068 210

63,1

1 874 352

13,0

77,7

2,1

62 765

MTV

2,9

85 457

11,9

353 221

0,8

60,8

0,1

3 884

MUZ TV
7,5
MOLDOVA

222 188

20,3

603 895

2,8

79,2

0,4

13 272

N4

5,8

170 914

18,9

561 166

2,1

77,3

0,3

9 840

Nase chino

1,9

56 971

8,6

256 370

0,7

77,1

0,1

3 205

National
geografic

2,2

65 517

11,6

344 676

0,7

64,4

0,1

3 269

NIT

20,8

618 137

51,7

1 535 374

7,1

73,5

1,2

34 345

Prime

50,1

1 486 948

74,0

2 196 239

25,3

108,7

4,1

122 488

PRO TV
Chişinău

19,9

589 652

37,6

1 116 635

6,3

68,7

1,0

30 395

Publika TV

7,1

210 793

17,8

526 984

2,0

59,2

0,3

9 258

Realitatea
TV

1,2

34 183

5,1

150 974

0,4

66,3

0,1

1 489

Telesport

1,9

56 971

4,9

145 277

0,5

52,4

0,1

2 039

TNT

10,7

316 190

24,2

717 837

5,0

101,9

0,8

24 245

TV7

9,4

279 159

27,6

820 385

4,1

93,5

0,7

19 649

TVC21

1,1

31 334

8,8

262 067

0,4

79,1

0,1

1 683

India TV

1,1

31 334

5,6

165 216

0,5

111,6

0,1

2 590

REN TV

3,4

99 700

17,0

504 195

1,6

103,3

0,3

7 672

revist= analitic=

21

Studiu de audienţă

iunie 2011

RTR Planeta

4,9

145 277

23,2

689 351

2,0

88,0

0,3

9 743

TV3

1,6

48 426

9,2

273 462

0,7

90,8

0,1

3 140

Alt post

17,9

532 681

20,0

592 500

10,1

121,4

1,6

48 814

MS - Market Share (partea de piaţă/ cota de piaţă) - reprezintă
procentul din volumul total de vizionare (numărul total de
sferturi de oră vizionate) ce revine fiecărui canal TV. Este
exprimat în procente din volumul total de vizionare (din
numărul de sferturi de oră vizionate).
ATS - Average Time Spent (ATS) - durata medie a vizionării
exprimată în minute - reprezintă timpul petrecut în medie
de un telespectator pe un canal (sau pe toate). Se calculează
raportând suma sferturilor de oră de vizionare/ ascultare a
unui canal TV sau post de radio la produsul dintre numărul de

telespectatori ai canalului sau ai postului de radio respectiv şi
valoarea unui sfert de oră (15).
Indicatori de audienţă în Prime Time (19:00 – 22:59) - Naţional
PT - Prime Time (PT) - măsoară intervalul orar în care canalele
TV se bucură de o audienţă maximă. Impactul mesajelor publicitare difuzate în acest interval de timp este cel mai ridicat,
dar şi tarifele percepute sunt cele mai mari. Pentru emisiunile
TV, orele de vârf sunt între 19:00 şi 22:59, cu unele variaţii, de
la o ţară la alta.

PT DR (%)

PT DR (pers)

PTMS (%)

PT ATS (min.)

PT AQR (%)

PT AQR (pers)

Total

82,8

2 458 307

100,0

142,1

49,1

1 456 148

Doi Plus

3,8

113 942

1,9

59,2

1,0

28 308

Acasă TV

0,7

19 940

0,3

51,0

0,1

4 095

Animal Planet

0,7

19 940

0,4

61,7

0,2

5 519

CTC

5,2

153 822

3,2

73,4

1,6

47 357

Discovery

2,0

59 820

0,8

47,5

0,4

11 928

Euro TV

2,9

85 457

1,3

51,9

0,6

18 694

Euronews

1,5

45 577

0,5

40,2

0,3

7 656

Eurosport

1,8

54 123

1,0

66,1

0,5

14 599

Jurnal TV

5,4

159 519

2,5

54,0

1,2

35 785

Minimax

0,8

22 788

0,3

49,4

0,1

4 451

Moldova 1

30,4

902 993

15,6

60,5

7,7

227 707

MTV

1,7

51 274

0,7

49,2

0,4

11 038

MUZ TV MOL- 3,9
DOVA

116 791

1,7

52,0

0,9

25 459

N4

3,6

105 397

2,0

66,4

1,0

29 376

Nase chino

1,2

37 031

0,6

59,4

0,3

9 258

National
geografic

1,2

37 031

0,6

56,4

0,3

9 258

NIT

15,5

461 467

8,2

62,0

4,0

119 283

Prime

40,3

1 196 395

25,5

74,5

12,5

371 381

PRO TV
Chişinău

15,6

464 315

7,7

58,2

3,8

112 340

Publika TV

5,5

162 368

2,3

50,0

1,1

33 649

Realitatea TV

1,0

28 486

0,4

52,0

0,2

5 697

Telesport

1,3

39 880

0,5

44,2

0,2

7 299

TNT

7,2

213 642

4,2

69,2

2,1

61 422
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TV7

6,7

199 399

4,0

70,2

2,0

58 217

TVC21

0,8

22 788

0,5

79,9

0,3

7 834

India TV

0,5

14 243

0,3

74,5

0,2

4 629

REN TV

2,4

71 214

1,6

80,3

0,8

23 679

RTR Planeta

2,5

74 063

1,6

73,9

0,8

22 610

TV3

1,1

31 334

0,5

54,8

0,2

6 943

Alt post

13,1

390 253

9,0

80,4

4,4

130 678

Indicatorii de audienţă raportaţi la intervalele orare. Valoarea
indicatorilor poate varia şi în funcţie de ora vizionării. Vizionarea TV nu este constantă pentru toate intervalele orare ale
zilei.

Average Quarter Rating – Naţional
AQR - Average Quarter Rating - reprezintă procentul din
populaţie care vizionează un anumit post TV într-un sfert
de oră mediu. Acest indice este exprimat în procente din
eşantionul ponderat şi în mii de persoane din universul
cercetării.

Distribuţia grafică AQR pentru 10 canale TV – eşantion naţional

Indicatori de audienţă Radio – Naţional
Total
DR (%)

DR (pers)

MS (%)

Total

45,5

1 350 217

100,0

Radio 21

0,8

22 788

1,0
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Radio 7

0,2

5 697

0,3

Radio Alla

1,5

45 577

2,0

Radio Aquarelle

0,5

14 243

0,6

Radio Auto Radio

1,2

34 183

1,6

Radio Chanson

4,0

119 639

5,5

Radio Europa Liberă

0,4

11 394

0,5

Radio Europa Plus

0,7

19 940

0,8

Radio Fresh FM

1,8

54 123

2,4

Radio Hit FM

7,7

227 885

10,3

Radio Kiss FM

2,8

82 608

3,8

Radio Maestro FM

0,5

14 243

0,6

Radio Megapolis

1,4

42 728

1,9

Radio Moldova

10,7

319 039

14,4

Radio Naşe Radio

0,4

11 394

0,5

Radio Noroc

14,8

438 678

19,9

Radio Nova

0,1

2 968

0,1

Radio Plai

0,5

14 243

0,6

Radio Prime FM

1,8

54 123

2,4

Radio Pro FM

1,2

37 031

1,7

Radio Retro FM

2,3

68 365

3,1

Radio Russkoe Radio

8,6

256 370

11,5

Radio Sănătatea/ Jurnal Fm

2,9

85 457

3,9

Radio Serebreanâi dojdi

0,7

19 940

0,9

Radio Univers FM

0,1

2 849

0,2

Radio Vocea Basarabiei

3,3

96 851

4,4

Altele

3,8

113 942

5,1

Notorietatea ziarelor (săptămînale/ cotidiane) - Naţional
Notorietatea mărcii arată gradul de recunoaştere/ popularitatea
unei mărci în rândul publicului (clienţii potenţiali, subiecţii

unei cercetări prin sondaj etc.), este expresia renumelui sau
celebrităţii sale. Acest indicator se exprimă sub formă de procent din populaţia totală care recunoaşte marca respectivă.

Notorietate spontană

Notorietate asistată

Notorietate totală

Prima menţiune

Alte menţiuni spontan

Makler

11,4%

19,3%

35,1%

65,8%

Komsomoliskaia
pravda

13,1%

17,3%

33,0%

63,5%

Argumentî i Faktî

4,6%

12,3%

33,3%

50,0%

Comunistul

4,1%

6,7%

31,5%

42,0%

Săptămâna

4,3%

10,2%

27,1%

41,6%

Timpul

3,8%

7,9%

28,5%

40,2%

Moldova Suverană

2,5%

7,3%

29,8%

39,6%

Antena

3,8%

8,5%

26,2%

38,4%
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Flux

1,9%

6,0%

28,0%

36,0%

Trud

0,6%

3,5%

28,9%

33,0%

Jurnal de Chişinău

2,6%

7,3%

22,6%

32,5%

Adevărul

2,7%

6,4%

21,2%

30,2%

Nezavisimaia Moldova

0,4%

3,1%

23,4%

26,7%

Literatura şi Arta

0,6%

3,0%

21,1%

24,8%

Moldavskie vedomosti

0,4%

2,1%

17,6%

20,1%

Sport Curier

0,8%

2,2%

14,6%

17,7%

Unghiul

2,5%

1,5%

7,7%

11,7%

Observator de Nord

1,5%

1,7%

7,5%

10,8%

Ecomomiceskoe
Obozrenie

0,3%

1,4%

8,9%

10,5%

Capitala

0,3%

1,7%

8,2%

10,2%

Ziarul de gardă

0,2%

0,6%

9,5%

10,2%

Business Info

0,2%

1,1%

7,9%

9,2%

Spros i Predlojenie

0,6%

2,0%

6,3%

8,9%

Cuvântul Liber

0,5%

1,2%

7,0%

8,7%

Casa Noastră Chişinău

0,1%

1,3%

6,9%

8,3%

ECO magazin
economic

0,1%

0,7%

5,1%

5,9%

Cahul Express

0,9%

1,6%

2,5%

5,1%

Altele

10,0%

6,9%

-

-

Niciunul/ Nu ştiu

25,2%

-

-

-

/Rubrica prima meţiune conţine o întrebare cu un singur
răspuns, iar celelalte coloane - alte menţiuni spontan, notorietate asistată şi notorietate totală cuprind câte o întrebare cu
răspuns multiplu (sunt indicate doar valorile afirmative - „Da”) /
Notorietatea spontană (Spontaneous Recall) reprezintă capacitatea unui respondent de a-şi aminti nume sau evenimente fără
ajutorul intervievatorului. Este exprimată prin procentul

de persoane care citează în mod spontan marca, fără niciun alt
indiciu din partea recenzorului.
Notorietatea asistata (Aided Recall) este o tehnică de cercetare
prin care respondentul este ajutat într-o oarecare măsură să îşi
amintească expunerea publicitară la o marcă. Ea exprimă procentul de persoane care recunosc marca dintr-o listă cuprinzând mai multe mărci diferite, propusă de cercetător.
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Notorietatea revistelor (lunare) – Naţional

/Rubrica prima meţiune conţine o întrebare cu un singur
răspuns, iar celelalte coloane - alte menţiuni spontan, notorietate asistată şi notorietate totală cuprind câte o întrebare cu
răspuns multiplu (sunt indicate doar valorile afirmative - „Da”)./

Audienţa presei scrise – cotidiane - Naţional
AIR - Average issue readership – indică numărul de cititori per
apariţie (CpA).

Total
AIR (%)

AIR (pers)

MS (%)

Total

9,4

279 159

100,0

Adevărul

0,6

17 091

5,2

Capitala

0,0

0

0,0

Comunistul

0,9

25 637

8,3

Flux

0,3

8 546

3,2

Jurnal de Chişinău

0,8

22 788

7,3

Komsomoliskaia pravda

3,1

91 154

29,5

Makler

3,1

91 154

29,2

Moldavskie vedomosti

0,3

8 546

2,6
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Moldova Suverană

0,2

5 697

2,0

Nezavisimaia Moldova

0,1

2 849

1,1

Observatorul de nord

0,2

5 697

2,2

Sport Curier

0,8

22 788

7,6

Timpul

0,8

22 788

7,0

MS - Market Share (partea de piaţă/cota de piaţă) - indică
proporţia actelor de citire a unui cotidian/ săptămânal/ lunar
raportat la totalul însumat al actelor de citire dintr-o zi. Partea
de piaţă (MS) este cel mai sintetic indicator de audienţă. El
reflectă performanţa comparativă a fiecărui cotidian/

săptămânal/ lunar. Se calculează din numărul de persoane care
au citit un anumit cotidian/ săptămânal/ lunar într-o perioadă
determinată de timp, raportat la numărul de persoane din
eşantion care au citit un cotidian/ săptămânal/ lunar în
perioada respectivă, înmulţit la 100.

Audienţa presei scrise –săptămânale - Naţional
Total
AIR (%)

AIR (pers)

MS (%)

Total

27,8

826 566

100,0

Antena

4,6

136 659

12,6

Argumentî i Faktî

5,1

151 169

13,9

Business Info

0,2

6 438

0,6

Cahul Express

0,6

17 863

1,6

Casa Noastra Chişinău

0,2

6 637

0,6

Cuvântul Liber

1,0

28 406

2,6

ECO magazin economic

0,3

10 283

0,9

Economiceskoe obozrenie

0,8

24 449

2,3

Literatura şi Arta

1,7

51 940

4,8

Săptămâna

5,8

171 711

15,8

Spros i Predlojenie

1,1

34 080

3,1

Trud

1,1

32 954

3,0

Unghiul

2,3

69 264

6,4

Ziarul de gardă

1,0

29 094

2,7

Altele

10,5

312 907

28,9

AIR (%)

AIR (pers)

MS (%)

Total

15,0

444 375

100,0

Aquarelle

2,3

68 365

11,4

Auto Expert

2,0

59 820

9,8

Business class

0,9

25 637

4,1

Contabilitate şi audit

1,1

31 334

5,3

Punct

0,2

5 697

1,0

Tainele Sănătăţii

2,5

74 063

12,2

VIP Magazin

3,1

91 154

15,0

Audienţa presei scrise – reviste - Naţional
Total
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Cosmopolitan

1,6

48 426

7,9

Sănătatea

3,2

94 002

15,4

Altele

3,6

108 245

17,9

Studiul de audienţă complet poate fi găsit pe site-ul www.ijc.md
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Mai bine să fii primul decât cel mai bun
Probabil, unii ziarişti mai ambiţioşi
mă vor contrazice: nu-i corect aşa,
trebuie să tindem a fi cei mai buni. Da,
le-aş da şi eu dreptate, dacă noi, cei
care lucrăm în mass-media, am face
doar o muncă de creaţie. Trebuie să
recunoaştem, oamenii care au venit în
presă doar pentru a crea au părăsit-o
de mult, ori sunt pe cale de a o părăsi.
Presa este şi ea un business, ce-i drept,
mai specific, şi se conduce de anumite
reguli şi principii caracteristice
businessului. Anume ca o afacere, a
fost conceput, acum paisprezece ani,
ziarul Unghiul, primul număr al căruia
a apărut la 20 iulie 1997.
A fost o cotitură în activitatea noastră,
deoarece pe atunci nu aveam mari
griji, singura noastră sarcină fiind
scrisul, în rest, de toate se ocupa fondatorul ziarului – consiliul
raional, dar în schimb, ne lipsea independenţa în exprimare.
Această situaţie pare să nu-i fi deranjat pe mulţi dintre angajaţi
nici atunci, nici în prezent (vorbesc de ziarele finanţate de la
buget). Noi însă nu am putut tolera acest lucru, de aceea am
decis să ne mutăm în altă casă. Această mutare a fost ca un
război care a distrus totul şi ne-a făcut s-o luăm de la început.
A trebuit nu numai să creăm un ziar nou, dar şi să punem la
cale o afacere care să asigure editarea lui, şi să garanteze un trai
decent celor care lucrează în redacţie. Am fost primii din
regiune în acest domeniu şi de atunci am adoptat drept regulă
de bază pentru Unghiul: să fim mereu primii.
Între timp, în localitatea noastră au apărut şi alte publicaţii,
multe dintre ele însă nu au supravieţuit, dar Unghiul a rămas.
Noi ne conducem de principiul: e mai bine să fii primul decât
cel mai bun. Nicio idee nu poate fi realizată fără a avea o
finanţare adecvată. În presa scrisă care se vrea (şi este) cu
adevărat independentă în politica sa editorială, finanţele
depind doar de cititorii ziarului şi furnizorii de publicitate,
adică de tiraj şi volumul de publicitate, categorii ce sunt legate
reciproc. Numărul cititorilor va fi mai mare atunci când
conţinutul ziarului le va satisface, într-o măsură mai mare sau
mai mică, aşteptările, iar furnizorii de publicitate sunt
interesaţi de publicaţiile cu un tiraj mai mare, pentru că ei nu
vin ca să procure spaţiu în ziar, ci să atragă atenţia potenţialilor
cumpărători ai produselor şi serviciilor lor.

În iulie 1997, am început cu un tiraj de
probă, de 500 de exemplare. Peste o
lună, la solicitările cititorilor alolingvi,
am început editarea variantei în limba
rusă a ziarului, care este o traducere
fidelă a originalului, cu excepţia
spaţiului publicitar (aceasta deja
depinde de furnizori, care fac alegerea în
ce limbă să le fie publicat avizul sau
materialul de publicitate). Astfel, am fost
primii în istoria contemporană a presei
moldoveneşti care le-am oferit cititorilor
o copie a ziarului în limba rusă şi avem
convingerea că, dacă nu am fi ocupat
acest segment al pieţei mediatice din
regiune, mai devreme sau mai târziu, el
ar fi fost luat în stăpânire de alţii şi cine
ştie ce fel de ziar ar fi editat şi ce direcţie
ar fi luat. În 1998, tirajul total (de o
singură dată) al publicaţiei era deja de
1 153 de exemplare, în 1999, când abia se forma judeţul
Ungheni, tirajul s-a ridicat la 3 571 de exemplare, ca să ajungă,
în 2000, până la 5 450 de exemplare. Şi tot aşa, numărul
exemplarelor tipărite şi difuzate creştea în fiecare an, ca în
2011, în luna martie, să obţinem din nou întâietatea printre
ziarele locale din Moldova, atingând un tiraj total de 11 300 de
exemplare, iar volumul publicaţiei crescând de la 4 la 12 pagini
în format A3.
Primul audit, efectuat în februarie curent de către Biroul de
Audit al Tirajelor şi Internetului, a atestat că ziarul Unghiul a
difuzat săptămânal, în trimestrul patru al anului trecut, 10 708
exemplare, diferenţa faţă de tirajul brut constituind 32 de
exemplare, rămase în arhiva redacţiei, precum şi cele destinate
angajaţilor redacţiei. În toată perioada de activitate, noi nu am
indicat niciodată, în caseta redacţională, un tiraj umflat, cum
aveau (şi mai au) prostul obicei să facă unele publicaţii pentru
a-şi demonstra soliditatea şi pentru a unge ochii furnizorilor
de publicitate. Suntem cinstiţi în faţa cititorului şi a furnizorilor de publicitate, iar încrederea lor se manifestă în
numărul de ziare şi volumul de publicitate.
Unul dintre factorii care au determinat, la început, dar şi pe
parcurs, un asemenea tiraj a fost şi este conţinutul ziarului. Noi
am publicat şi publicăm numai materiale despre evenimentele
locale, despre oamenii din partea locului şi opiniile lor
referitoare la diferite probleme, pentru că aceasta este misiunea
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unui ziar zis local: cititorul nu va găsi, săptămână de
săptămână, într-un ziar naţional, ştiri despre ceea ce se
întâmplă în preajma lui şi nici nu va afla despre aceasta la
niciun canal de televiziune. El poate obţine informaţia
respectivă numai răsfoind ziarul nostru. Aceasta e misiunea
noastră de bază. Recunoaştem că, în unele cazuri, calitatea
conţinutului încă mai lasă de dorit, dar lucrăm cu toţii în
această direcţie. Atunci când ne recunoaştem neajunsurile,
clienţii noştri – cititorii şi furnizorii de publicitate - răspund
pozitiv, e ca şi în business. Oare e mai bine să oferi un conţinut
excelent, dar să nu aibă cine-l citi? În business trebuie să ştii să
cedezi ceva ca să obţii altceva.
Creşterea tirajului, iar odată cu acesta, şi a volumului de
publicitate, ne-a permis să acumulăm finanţe şi să rezolvăm o
serie de probleme legate de crearea bazei tehnico-materiale a
redacţiei. Ţin să accentuez că noi am fost primii care ne-am
mutat, cu adevărat, în casă nouă. Nu am privatizat încăperile
cu susţinerea demnitarilor, nu le-am primit ca recompensă
pentru anumite servicii, ci le-am procurat pe banii redacţiei.
Acum sediul unde activăm este, practic autonom, atât în
privinţa alimentării cu căldură, cât şi cu energie electrică
(suntem posesorii unei linii electrice aeriene). Odinioară, dacă
ceva nu le era pe plac demnitarilor, din porunca lor, de multe
ori, rămâneam ore întregi fără curent electric şi pe urmă
trebuia să muncim mai intens ca să finalizăm la timp
pregătirea ziarului pentru tipar. Mai apoi am cumpărat şi un
mijloc de transport (de altfel, multe redacţii au mijloace de
transport, dar în realitate, ele sunt proprietatea personală a
directorilor sau a redactorilor-şefi), care era foarte necesar,
deoarece la Ungheni nu există tipografie de ziare şi un timp
îndelungat, am fost nevoiţi să tipărim Unghiul la Străşeni. Dar
acolo, un tiraj de o singură dată era tipărit, în două tranşe,
timp de două zile. De aceea, cu trei ani în urmă, am început
colaborarea în această direcţie cu Editura Universul, din
Chişinău. Redacţia ziarului Unghiul este asigurată cu întreg
utilajul necesar, fiecare colaborator are calculatorul său.
Trebuie să recunoaştem, pe parcurs, am beneficiat şi de câteva
granturi acordate de diferiţi donatori, dar ele au fost utilizate,
în fond, pentru editarea unor suplimente tematice, lărgirea
ariei de difuzare a ziarului etc., adică pentru dezvoltarea
produsului principal, şi nu pentru salarii.
Problema tirajului nu va fi scoasă niciodată de pe ordinea zilei
în activitatea noastră, pentru că piaţa îţi dictează să fii mereu
primul, în caz contrar, altcineva îţi poate lua locul. Ba mai
mult, dacă ţinteşti locul al doilea, strategia ta de mai departe va
fi determinată de comportamentul liderului din domeniul dat.
Piaţa impune o luptă acerbă pentru existenţă, o luptă pe viaţă
şi moarte, fiind excluse relaţiile de amiciţie. Există doar spiritul
de concurenţă, fiindcă toţi cei care activează pe piaţă tind să
ocupe o porţiune cât mai mare şi să deţină întâietatea. Meticulozitatea noastră privind evidenţa strictă a ziarelor abonate şi
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comercializate îi miră pe unii, pe când alţii chiar insinuează că
nu am arăta corect tirajul în caseta redacţională. Primul audit
al tirajelor, efectuat în februarie curent, a demonstrat că
existenţa unei atare evidenţe facilitează confirmarea datelor
despre tiraj. Unele publicaţii nu au putut justifica, în cadrul
auditului, diferenţele dintre tirajul tipărit, cel difuzat şi returul
ziarelor necomercializate, dar Unghiul nu se află şi nici nu se va
afla printre ele.
Vom munci în continuare, ca să cucerim şi alte segmente ale
pieţei regionale din aria noastră tradiţională de difuzare a
ziarului, dar şi – de ce nu? - din alte zone. Totodată, ne vom
strădui să ajustăm conţinutul ziarului la interesele cititorilor
noştri. Colaboratorii anumitor publicaţii cred că toţi oamenii
care citesc ziare aşteaptă cu sufletul la gură să afle amănunte
despre alegerea primarului Chişinăului, despre conflictele
dintre liderii şi reprezentanţii partidelor etc. Dar pe cititorii
noştri îi interesează mai mult ceea ce se face nemijlocit în jurul
lor. Ni se impută deseori că subiectele şi temele pe care le
tratăm ar fi prea simple şi mărunte, dar anume din ele se
compune viaţa oamenilor de rând, care constituie majoritatea
absolută a cititorilor ziarului Unghiul. Poziţia noastră se
reflectă în deviza pe care ne-am propus-o: „Vezi viaţa aşa cum
este ea!”. Şi dacă toate acestea nu l-ar interesa pe cititor, el nu
s-ar mai fi abonat şi nici n-ar mai fi procurat ziarul. Poţi să
indici un tiraj exagerat, sunt multe căi de a o face, dar este
imposibil să recurgi permanent la acest artificiu. Anual,
efectuăm, de sine stătător, sondaje ale opiniilor cititorilor
referitor la conţinutul ziarului şi cunoaştem, mai mult sau mai
puţin, care sunt aşteptările lor de la Unghiul.
Vreo doi ani în urmă, am fost la redacţiile ziarelor din
Găgăuzia, în cadrul unui proiect al Centrului pentru Jurnalism
Independent. Printre altele, vorbeam cu colegii de acolo despre
faptul cum poate fi majorat tirajul ziarului pe baza micii
publicităţi. Oamenilor le este interesant ce se vinde şi ce se
cumpără în localitatea lor. Mulţi dintre ei nici nu vând şi nici
nu cumpără, dar interesul lor este determinat de faptul că mica
publicitate, citită cu atenţie, este şi ea o sursă de informaţie
despre modul de viaţă al oamenilor, despre diverse produse, de
a căror existenţă nici nu au bănuit etc. Iar pentru ziar, mica
publicitate este şi un mod sigur de acumulare a surselor
financiare, pentru că această categorie de publicitate nu este
afectată de crize economice şi financiare, ca în cazul publicităţii
mari, ba dimpotrivă, în astfel de condiţii, volumul ei chiar
creşte. Iniţial, plasam în ziar avizele de mică publicitate fără
plată, până când fluxul a devenit prea mare şi am fost nevoiţi
să oferim mai mult spaţiu, dar am introdus, totodată, şi tarife
speciale. Cu toate acestea, numărul avizelor nu a scăzut. Aşa
s-a întâmplat cu textele de felicitare cu diferite ocazii, pe care
am început să le publicăm în paginile ziarului. Atunci când
ne-am dat seama că cititorii din satele mai îndepărtate nu
dispun de aceleaşi condiţii pentru a plasa mica publicitate în
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ziar, în comparaţie cu orăşenii sau locuitorii suburbiilor, am
fost primii care am iniţiat colectarea avizelor de mică publicitate direct la locul de trai al cititorilor, propunându-le tarife
variate pentru diferite categorii de populaţie – cu o capacitate
mai mare sau mai mică de plată. Această iniţiativă a fost
salutată de la bun început şi se bucură de succes până în
prezent. Le sugerasem colegilor din Găgăuzia că ar putea
obţine creşterea tirajelor ziarelor lor, care nu sunt prea mari,
dacă vor organiza primirea avizelor la locul de trai al cititorilor,
vor rezerva mai mult spaţiu pentru mica publicitate. Ştiţi ce
mi-au răspuns ei? Că nu au timp să se ocupe cu asemenea
mărunţişuri, căci ei luptă. I-am lăsat să lupte – atât pe arena
politicii, cât şi în competiţia dintre publicaţii – şi să aştepte
finanţare de la buget sau de la fondatori.
Nu voi insista aici asupra faptului că volumul încasărilor din
publicitate a fost mereu în ascensiune, pe parcursul anilor, şi
aceasta deoarece în redacţie există un departament de publicitate (ce-i drept, la moment, aici lucrează un singur angajat),
dar ţin să menţionez că furnizorii de publicitate care, acum
doi-trei ani, au renunţat la colaborarea cu noi, au revenit în a
doua jumătate a anului trecut, astfel încât, în prezent, fluxul de
publicitate ne permite să acoperim toate cheltuielile de la
editarea propriu-zisă a ziarului şi cheltuielile crescânde legate
de procurarea hârtiei de ziar. Nu voi vorbi aici despre faptul că
fiecare angajat are fişa sa de post şi cunoaşte ce trebuie să facă
în timpul zilei de muncă şi pentru ce poartă răspundere, dar şi
ce salariu va primi în ultima zi a lunii de gestiune. Nu voi vorbi
nici despre alte aspecte, care trebuie puse la punct în fiecare
redacţie, ca la oricare altă întreprindere, pentru că numai astfel
oamenii vor veni la lucru şi vor pleca acasă binedispuşi.
Desigur, suntem departe de perfecţiune, nu am scăpat definitiv
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de probleme, de greutăţi. Una dintre aceste probleme este
elaborarea versiunii electronice a ziarului. Unghiul este unul
dintre primele ziare locale care şi-au creat un site propriu, însă
din cauza lipsei de cadre calificate şi interesate să facă acest
lucru, nu am putut să-l dezvoltăm aşa cum ar fi trebuit. Dar
acesta nu este singurul motiv. Cineva a „îndrăgit” foarte mult
site-ul nostru, care este atacat de două-trei ori pe an sau
direcţionat spre site-uri pornografice, ba mai mult, în 2009,
timp de două săptămâni, site-ul a fost supus unui atac DoS
(Denial of Service), până nu a mai rezistat solicitărilor. După
aceasta, am decis să creăm un nou site, cu un design şi
conţinut simplu de tot, dar asigurând-i o securizare mai înaltă,
utilizând diferite redirecţionări. Slavă Domnului, de vreo
jumătate de an, e linişte, site-ul nu mai este o ispită pentru
răuvoitori. Oricum, vreau să menţionez că nu am renunţat la
ideea de a pune şi aici treburile pe roate, asigurând ziarului un
viitor prosper şi în internet.
Deseori, unii colegi ne spun că noi organizăm mai bine
campaniile de abonare, că avem o mică reţea de comercializare
a ziarului în bloc, că recepţionăm mica publicitate în toate
localităţile unde trăiesc cititorii noştri, că atragem mulţi
furnizori de publicitate, deoarece le oferim condiţii speciale.
Poate, în unele privinţe, ei au dreptate, dar aceste condiţii
speciale le creăm noi înşine, nu lăsăm mâinile în jos când apar
anumite probleme, dar încercăm să le rezolvăm, astfel am
reuşit ca editarea unui ziar să devină o afacere. Aceste succese
nu ne îmbată, nu duc la îngâmfare, pentru că privim cu
luciditate la ceea ce se petrece în jurul nostru şi ştim foarte
bine că trufia nu este un factor al reuşitei, ci un generator de
erori şi eşecuri.
Nicolae SANDULEAC
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„Nu ne ţine nimeni în braţe, precum nici nu ne
pune nimeni piedici”
În decembrie 2010, pe piaţa mediatică
autohtonă a fost lansat un nou ziar
- Adevărul de Moldova. Publicaţia
este editată de Adevărul Holding din
România şi este primul ziar din Republica Moldova pentru care semnează
atât jurnalişti basarabeni, cât şi
jurnalişti români.
Cotidianul a prins repede la public,
în special datorită colecţiilor de carte
pe care le-a lansat. Trustul Adevărul
Holding este
prezent şi pe piaţa media din Ucraina,
prin cotidianul Blik. De asemenea, la
1 decembrie, a fost deschis biroul de
la Bruxelles (Belgia), care va furniza
ştiri şi reportaje de la Parlamentul
European. Ramona Ursu, redactor-şef
la Adevărul de Moldova, ne spune de
unde vine interesul trustului românesc pentru ţara noastră şi care este
locul Adevărului pe piaţa media autohtonă.
1. Acum patru luni, la lansarea cotidianului, directorul de proiect
al Adevărul de Moldova, Sabin Orcan, zicea că e vorba despre
„o unire simbolică de care presa de aici avea nevoie”. Să fie
oare acesta unicul motiv pentru care Adevărul Holding a trecut
Prutul?
Am ales Republica Moldova deoarece era firească extinderea
trustului Adevărul pe o piaţă de limbă română, dar şi pentru
că este ţara cea mai apropiată de România. Într-adevăr, putem
vorbi şi despre o unire simbolică a presei de pe cele două
maluri ale Prutului. Asta înseamnă că jurnaliştii moldoveni
lucrează cot la cot cu ziariştii români, fac schimb de idei,
schimb de mentalitate, astfel încât atât piaţa din Republica
Moldova, cât şi cea din România să aibă de câştigat.

necesară pentru dezvoltarea ziarului.
Colaborăm cu sute de jurnalişti din
România, lucru care ajută la evoluţia
publicaţiei. În plus, Adevărul este
unicul ziar românesc care, în decembrie, a deschis şi un Birou de presă la
Parlamentul European. Asta înseamnă
că Adevărul de Moldova va afla întotdeauna ştirile din prima sursă. În acest
context, Adevărul Holding este ca o
pânză de păianjen care ne va ajuta să
ne dezvoltăm foarte bine.
3. Cum aţi găsit piaţa media din Republica Moldova şi cum v-a primit cititorul
de aici?
Este o diferenţă mare între cum ne-au
primit cititorii şi cum am găsit piaţa de
presă scrisă. Eu cred că publicul avea
nevoie de un asemenea ziar. Ne-au
demonstrat-o şi scrisorile care au parvenit la redacţie chiar din primele zile ale apariţiei Adevărului
de Moldova. Oamenii ne scriau că de mult aşteptau apariţia pe
piaţă a unei publicaţii făcute de jurnalişti români şi autohtoni.
Moldovenii au fost foarte receptivi şi la campaniile sociale pe
care le-a lansat Adevărul, astfel încât au venit la redacţie cu
daruri pentru eroii acestora. Asta ne-a arătat o dată în plus că
cititorii ne-au primit bine.

2. Cunoaştem mai multe încercări de lansare pe piaţa mediatică
din Republica Moldova a presei scrise din România. Un exemplu
recent este experienţa ziarului Evenimentul Zilei, care nu s-a
încununat de succes. Ce vă face să credeţi că anume Adevărul va
reuşi?

Piaţa de presă scrisă mi-a amintit însă de anii ‘90. Deşi
jurnaliştii de print pe care i-am găsit aici sunt foarte buni,
şi mulţi dintre ei se regăsesc astăzi în echipa Adevărului,
modul de abordare a subiectelor, precum şi cel de prezentare
a acestora către public lasă de dorit. Conştientizarea faptului că oamenii nu mai au timp să citească articole întinse pe
mai multe pagini şi că informaţia trebuie structurată în aşa
fel, încât cititorul să o poată asimila în cele câteva minute pe
care le are libere, este o problemă pentru presa scrisă de aici.
Ziarul însă trebuie adaptat noilor cerinţe ale pieţei. Or, odată
ce toată presa din lume apare color şi oferă bonusuri sub formă
de carte, CD-uri sau DVD-uri, e normal şi firesc să ne gândim
că un ziar nu mai poate fi doar alb-negru, tot aşa cum nu mai
poate să conţină ştiri de ieri.

Faptul că noi am venit în Republica Moldova ca holding ne
face să credem că vom reuşi. Avem susţinerea financiară

4. Ziarele autohtone în limba română (Timpul, Jurnal de
Chişinău etc.) şi-au făcut deja un nume şi cititori fideli. Adevărul
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a venit, practic, pe o piaţă exploatată deja. Cum faceţi faţă
concurenţei?
Atunci când am ales să ne extindem în Republica Moldova,
am ştiut din start că sunt ziare care au făcut istorie aici, ziare
care au un punct de vedere foarte bine auzit. Am venit însă
cu ideea că Adevărul de Moldova va deveni, în scurt timp,
publicaţia numărul unu pe piaţa de print din Moldova. Pentru
asta am intrat într-o competiţie firească, onestă şi constructivă
cu publicaţiile de aici. Scopul nostru nu este să distrugem sau
să eliminăm de pe piaţă anumite ziare, dar să fim în topul
preferinţelor cititorilor de aici. Asta însă depinde, în mare
parte, de public.
5. În ce măsură vă reuşeşte să fiţi lider de piaţă?
Adevărul de Moldova deţine întâietatea şi asta ne-o
demonstrează şi primul audit al tirajelor realizat de către Biroul
Naţional de Audit al Tirajelor din Moldova. Faptul că, potrivit
auditului, în decembrie, la nici o lună de la lansare, Adevărul se
afla printre primele ziare cu tiraj mare din ţară, este un indicator bun.
6. Cu ce investiţii a venit Adevărul în Republica Moldova?
Nu ştiu să vă spun o sumă exactă, pentru că nu sunt contabil.
Tot ce pot să spun este că au fost investiţi atât de mulţi bani,
încât să putem crea, la Chişinău, o redacţie puternică, aptă
să-şi facă meseria fără probleme, să existe şi un confort al
ziarului. Or, publicaţia este tipărită la tipografia Adevărul din
Iaşi şi face zilnic naveta. Asta arată că este un efort mare.
7. În ce relaţie sunteţi cu puterea de la Chişinău? Aţi sesizat anumite impedimente sau presiuni din partea autorităţilor referitor
la activitatea pe care o desfăşuraţi?
Adevărul şi-a spus poziţia încă din prima zi, de la lansare. Nu
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avem apartenenţă politică. Cât despre impedimente, tot ce pot
să spun este că ne confruntăm cu aceleaşi situaţii şi aceleaşi
probleme cu care se confruntă toţi ziariştii din Moldova. Nu ne
ţine nimeni în braţe, precum nici nu ne pune nimeni piedici.
Noi ne facem firesc meseria.
8. În numărul din luna decembrie 2010 al revistei Mass Media
în Moldova a fost inserat un amplu studiu despre felul cum
ziarele din Moldova, România şi Rusia au reflectat evenimentele
din 7 aprilie 2009. De altfel, ziarul Adevărul, care se editează
la Bucureşti, a scris pe larg, atunci, despre acest subiect. Ne
interesează dacă această chestiune rămâne o prioritate a
Adevărului de Chişinău, deoarece nu ştim, în continuare, ce s-a
întâmplat în realitate la 7 aprilie 2009.
Adevărul de Moldova este preocupat de toate subiectele ce
interesează publicul de aici. Iar cititorii din Republica Moldova
vor să afle ce s-a petrecut la 7 aprilie 2009. Din moment ce
avem informaţie la această temă, este şi normal că o publicăm.
Mai mult ca atât, am început chiar şi o campanie care se
numeşte Adevărul despre 7 aprilie. La fel s-a întâmplat şi cu
Adevărul din România, care ani de-a rândul a scris despre
subiecte ce ţineau de evenimentele din decembrie 1989. Pe noi
7 aprilie ne preocupă cu atât mai mult cu cât evenimentele au o
vechime de numai doi ani.
9. Cum credeţi că va influenţa Adevărul de Moldova modul de
consum al presei în Republica Moldova?
Eu cred că noi am început deja să îl schimbăm, prin faptul
că sunt zile la rând când ziarul nostru nu se mai găseşte la
chioşcuri încă de la primele ore ale dimineţii. În plus, faptul că
reuşim să ne adaptăm la interesele tuturor cititorilor noştri, să
îi facem să interacţioneze cu noi, să ne scrie în număr foarte
mare ori de câte ori au probleme, să se implice în toate campaniile noastre, mă face să cred că este un început în a schimba
modul de consum al presei scrise în Republica Moldova.
Ludmila TOMAC
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“150 de experimente pentru a înţelege
manipularea mediatică” de Sébastien Bohler
Lucrarea respectivă, scrisă de doctorul în
neurobiologie, jurnalistul francez
Sébastien Bohler, face parte din categoria de cărţi care atrag cititorii atât
datorită titlului intrigant, cât şi graţie
abordării preponderent practice la care
apelează autorul.
Cartea intrigă şi prin structura sa
interesantă (metoda întrebărirăspunsuri), care o face uşor de lecturat
şi de înţeles. Experienţa autorului în
domeniul medicinii l-a făcut, probabil,
să-şi scrie lucrarea în aşa fel, încât se
creează impresia că fiecare din cele 150
de experimente aduse drept exemplu îi
este adresat celui care le citeşte, de
parcă ar fi preluate din viaţa lui.
Cititorul poate omite anumite capitole
care i se par mai puţin interesante sau
care examinează probleme ce nu ţin
nemijlocit de domeniul preocupărilor
sale. Lucrarea este structurată detaliat
pe părţi şi puncte, astfel încât conţinutul
ei devine extrem de accesibil şi fiecare poate găsi cu uşurinţă
ceea ce îl interesează. Pe parcursul lecturării însă, îţi dai seama
că nu poţi omite niciun fragment din lucrare, date fiind
atractivitatea şi caracterul intrigant al acesteia.
Prima parte a cărţii este intitulată Mass-media şi convingerile şi
răspunde la 15 întrebări esenţiale ce vizează felul în care
suntem manipulaţi de presă, influenţând inconştientul nostru,
în special utilizând convingerile greu modificabile în timp.
Expresii ca sindromul lumii rele, refluxul de orientare şi
dependenţă televizată, sau prejudecata optimismului, care, la
prima vedere, par destul de complicate pentru a fi înţelese de
publicul larg, devin clare şi familiare după lecturarea exemplelor oferite prin intermediul experimentelor efectuate de
diverşi specialişti în perioade şi circumstanţe diferite. V-aţi
întrebat vreodată „de ce sunteţi frustraţi când schimbaţi
canalele televizorului, de ce copilul dumneavoastră devine
agresiv după vizionarea Armei fatale, de ce mass-media acordă
o mai mare atenţie morţii, provocate de un incendiu, a
membrilor unei familii din Chişinău decât morţii a o mie de
indieni, într-un accident feroviar din Calcutta, sau de ce
consideraţi că jurnalistul este mai bine informat decât politicianul pe care îl intervievează?”, se adresează autorul publicului

cititor. Sébastien Bohler răspunde la
aceste şi alte întrebări prin explicaţii
teoretice îmbinate cu exemple şi
completate cu rezultatele experimentelor efectuate. Astfel, aflăm că
„oferta generoasă nu implică
neapărat satisfacţia”, şi că opţiunile
nerealizate, care, în limbajul
ştiinţific, se numesc costuri de
oportunitate, reprezintă cauza
principală a frustrării noastre atunci
când schimbăm canalele aparatului
TV (oamenii au tendinţa să se piardă
în multitudinea de posibilităţi din
care trebuie să aleagă. Acest lucru
este valabil atât pentru canalele de
televiziune, posturile de radio sau
ziarele şi revistele pe care le au la
dispoziţie, cât şi pentru oricare alt
domeniu care oferă o gamă largă de
„mărfuri” şi multiple posibilităţi de
alegere); că „televiziunea favorizează,
în anumite cazuri, comportamentele
violente, mai ales la cei tineri”, de
aceea, tot mai mulţi copii care petrec timp îndelungat în faţa
televizorului devin agresivi; că „atribuim sentimente specific
umane cu precădere persoanelor din preajma noastră sau celor
cu care avem anumite tangenţe”, de aceea dăm prioritate
evenimentelor care se întâmplă lângă noi, confirmându-se,
astfel, justeţea şi amploarea fenomenului distanţei faţă de
victimă; dar şi că, în majoritatea cazurilor, „neglijăm impactul
situaţiei asupra comportamentelor”, de aceea suntem înclinaţi
să credem că jurnaliştii sunt mai bine informaţi şi mai
inteligenţi decât persoanele pe care le intervievează - percepţie
eronată, spre care suntem conduşi prin manipularea mediatică.
Astfel, din prima parte a cărţii se desprinde concluzia generală
că psihologia consumatorului de mass-media este aceeaşi
pentru majoritatea oamenilor, comportamentul lui fiind deja
previzibil şi cunoscut de specialişti. Presa, în special televiziunea, exploatează la maximum „slăbiciunile” noastre, pentru a
avea audienţă, rating, notorietate şi profit financiar. De aceea,
chiar şi cei mai conştienţi consumatori de informaţie se lasă
seduşi şi manipulaţi.
Partea a doua a cărţii abordează un subiect sensibil şi o relaţie
extrem de discutată, dezbătută şi, adesea, contestată, Massmedia şi politica, iar cuvintele-cheie pentru acest capitol sunt
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putere, manipulare şi persuasiune. Alte 14 întrebări dintre cele
mai interesante îşi găsesc aici răspunsul prin intermediul
experimentelor. Deşi ne place să spunem şi să credem că
mass-media şi politica trebuie să existe şi să funcţioneze
independent una de alta, prima fiind ochiul critic şi obiectiv al
celei de-a doua, toată lumea ştie că cele două puteri sunt într-o
relaţie de interdependenţă, uneori chiar extrem de evidentă.
Suntem obişnuiţi cu faptul că sondajele de opinie, în special
cele efectuate şi date publicităţii în perioadele electorale, diferă,
uneori considerabil, de rezultatele reale ale alegerilor. De ce
sondajele se înșeală? Sébastien Bohler dă o explicaţie foarte
simplă la această întrebare: ne confruntăm cu situaţia de
fragilitate a poziţiei majoritare, căci chestionarele din sondaje
ne manipulează şi ne influenţează răspunsurile. O altă formă
de manipulare mediatică, perfect explicată şi demonstrată de
Sébastien Bohler se referă la aşa-numita prejudecată
afirmativă, care răspunde la întrebarea „De ce sunteţi convinşi
că deputatul despre care vorbesc toate ziarele a luat mită?”.
Autorul menţionează că presa, în special cea scrisă, utilizează
semnele de punctuaţie pentru a induce publicul în eroare. De
câte ori am citit pe prima pagină a unui ziar titluri de genul
„Deputatul X ia mită?”! Jurnalistul utilizează semnul întrebării
pentru a evita orice fel de acuzaţii din partea deputatului vizat,
dar şi cu scopul de a trezi suspiciunea publicului în ceea ce
priveşte moralitatea şi corectitudinea deputatului X. În
majoritatea cazurilor, cădem în capcană şi tratăm propoziţia
interogativă ca pe una afirmativă şi, în consecinţă, mass-media
îşi atinge obiectivul.
Cea de-a treia, şi cea mai voluminoasă, parte a cărţii, intitulată
simplu, Publicitatea în mass-media, se referă la un domeniu la
fel de vast şi extrem de important, pe care Sébastien Bohler îl
asociază cu minţile manipulate. Suntem conştienţi de faptul că
mass-media ne manipulează prin intermediul publicităţii, şi
totuşi, în majoritatea cazurilor, ne lăsăm învinşi de puterea
reclamelor, în special a celor de la televizor. Autorul francez
face referinţă la cele mai frecvente forme de manipulare cu
ajutorul publicităţii televizate. De exemplu, experimentele şi
exemplele prezentate de Bohler ne ajută să aflăm „de ce ritmul
imaginilor este deosebit de alert în reclame”: deoarece ritmul
stimulează memoria, sporind şansele să reţinem produsul
reclamat, şi deci să-l cumpărăm. Dacă nu înţelegem „de ce
avem chef să cumpărăm o pizza după publicitatea de seară”,
autorul ne explică în detalii legătura extrem de strânsă dintre
senzaţia de foame şi capacitatea de memorare, precum şi faptul
că mass-media profită din plin de această legătură, luând în
considerare că intervalul dintre orele 19.30 şi 20.30 este ideal
pentru plasarea publicităţii la TV. Reclama reprezintă un
mijloc eficient de manipulare şi de influenţare a alegerii, de
formare a gusturilor şi preferinţelor noastre. Spoturile publicitare contribuie la crearea unei lumi imaginare, în care ne-am
dori să trăim, ne asigură că o anume marcă de parfum, de
vestimentaţie, de încălţăminte sau de automobil ne ajută să fim
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mereu învingători şi ne face fericiţi. Există o legătură
indisolubilă între prestigiu şi activitatea cerebrală, susţine
Sébastien Bohler, tocmai de aceea reţinem mai uşor reclamele
pentru mărcile cunoscute şi, am adăuga noi, aşteptăm să apară
la televizor, să vină cu ceva nou şi să ne convingă, dacă mai
este necesar, că sunt cele mai bune pentru alegerea noastră.
Pentru întărirea acestei idei, autorul vine cu alte câteva
exemple grăitoare. Copiii sunt o excelentă ţintă a manipulării
mediatice. Şi, de cele mai multe ori, adulţii se prind în cursă,
devenind victime colaterale. Părinţii îşi dau seama, cu
siguranţă, de ce copiii lor vor să meargă neapărat la
McDonald’s, după ce s-au uitat la televizor, sau cer să li se
cumpere un nou joc video după ce l-au văzut pe Thierry Henry
(Adrian Mutu, David Beckham, după caz) făcându-i reclamă.
„Copiii au nevoie de eroi”, susţine, pe bună dreptate, Bohler,
tocmai de aceea un procent semnificativ din reclame îi vizează
anume pe ei. Copiii sunt uşor influenţabili şi se lasă convinşi
că, dacă vor avea un anume joc video sau o jucărie anumită,
vor ajunge, cu siguranţă, la fel de celebri ca şi fotbaliştii sau
actorii care apar în spoturile publicitare. La finalul părţii a
treia, autorul francez ne adresează o întrebare care ne lasă fără
replică, si anume: „De ce vă încântă un clip publicitar care vă
aduce aminte de copilărie?”. Căutând răspunsul la această
întrebare, încercăm să ne amintim circumstanţele în care am
văzut spotul, fundalul muzical care îl însoţea, şi conexiunea pe
care am făcut-o cu anumite evenimente din viaţa noastră
personală, experienţele trăite şi emoţiile din momentul
respectiv. Oricât de banal ar fi spotul publicitar, dacă reuşeşte
să ne readucă în perioada copilăriei, el ne va capta atenţia. În
definitiv, experimentele prezentate de Sébastien Bohler în acest
capitol al lucrării nu fac decât să ne confirme ideile care
persistă undeva în subconştientul nostru, doar că nu stăm să le
analizăm şi să ne gândim la ele în modul pe care ni-l propune
jurnalistul. Sistematizarea lor într-o singură carte este
binevenită, din punctul nostru de vedere, atât pentru
specialişti, cât şi pentru publicul larg.
Partea a patra a cărţii este dedicată unui aspect care câştigă din
ce în ce mai mult teren în ultimul timp în mass-media şi fără
de care nu se poate concepe nicio televiziune, niciun ziar sau
post de radio generaliste. Vorbim despre Divertismentul în
media şi rolul său în procesul de manipulare. Câţi oameni
spun: „urăsc presa de scandal”, „m-am săturat de emisiunea X
de bârfe”, „nu-l mai suport pe prezentatorul Y pentru că bagă
zâzanie şi îi face pe oameni să spună tot felul de prostii” etc.?
Cu toate acestea, citim şi tabloidele, ne uităm şi la emisiunile
de divertisment, ne interesează şi ce mai face prezentatorul
nesuferit de la postul X. Cum se explică acest lucru? Prin
legătura care există între nevoia de bârfă şi evoluţia grupurilor
umane, conchide Sébastien Bohler, omul fiind programat
psihologic să-şi satisfacă nevoia de a bârfi şi de a auzi bârfe
despre alţii. În aceeaşi ordine de idei, autorul expune un şir de
întrebări, cum ar fi: de ce celebrităţile îşi irosesc timpul
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denunţând nedreptăţile din lume; de ce prezentatorul cel mai
popular din Franţa (din România) are o figură de copil; de ce
prezentatorul emisiunii Lanţul slăbiciunilor are o înfăţişare atât
de dominatoare sau de ce avanpremierele emisiunilor de
televiziune sunt, adesea, mai atrăgătoare decât emisiunile în
sine. Răspunsul la aceste şi alte întrebări, luate parcă din
propria noastră viaţă şi experienţă, se conţine în cartea
respectivă.

manipularea mediatică descrie şi analizează, pe parcursul a 243
de pagini, o multitudine de situaţii reale şi observaţii practice
care demonstrează cum mass-media ne manipulează apelând
la psihicul nostru. Un aspect extrem de pozitiv şi util al cărţii îl
reprezintă concluziile şi sugestiile bibliografice de la finele
fiecărui experiment. Oricine este interesat să cunoască mai
multe detalii referitoare la anumite compartimente este ghidat
de autor într-o manieră simplă şi profesionistă.

Ultimul capitol din lucrarea analizată, a cărui importanţă şi
utilitate nu cedează în faţa celorlalte, se axează pe caracteristicile, particularităţile şi slăbiciunile psihologiei umane, numite
reacţii epidermice. Ultimele şapte subiecte importante în acest
context sunt analizate prin prisma exemplelor şi a
experimentelor. În această ultimă parte, Sébastien Bohler
prezintă influenţa culorilor utilizate în televiziune asupra
psihicului uman (de exemplu, roşul dintr-un studiou provoacă
un grad mai mare de excitare a organismului, pe când albastrul
calmează); explică de ce nu suportăm ca jurnalistul să îi taie
vorba invitatului (în limbajul ştiinţific, acest fenomen se
numeşte inferenţele semantice şi întreruperea discursului);
lămureşte de ce anumiţi prezentatori de televiziune dau
impresia că sunt respingători (în acest caz, consideră Bohler,
judecăm sub impulsul primei impresii); sau de ce clipurile
antifumat, în special, cele mai înfiorătoare şi mai respingătoare,
nu îi conving pe oameni să renunţe la fumat (jurnalistul
francez vorbeşte, în acest caz, despre reacţie şi autoeficienţă,
prin care demonstrează că frica nu este un motor suficient
pentru a modifica un comportament uman. Dimpotrivă,
adesea, după vizionarea acestui tip de publicitate, viciile „se
răzbună”, devenind şi mai prezente în viaţa omului.

Cartea este utilă atât pentru cei care lucrează în domeniul
mass-mediei, cât şi pentru publicul larg. În primul caz, deşi
jurnaliştii cunosc foarte bine metodele prin care se pot
manipula masele, au nevoie de un ghid care să prezinte în mod
explicit aceste „dovezi”. Profesioniştii din media sunt, în primul
rând, oameni şi nu este exclus să cadă, uneori, în capcana
întinsă de specificul propriei meserii. În al doilea caz, orice
persoană, conştientă (sau nu) de faptul că este manipulată de
presă, dacă vrea să înţeleagă cum şi de ce anume se lasă
influenţată şi convinsă, poate deveni cititorul cărţii puse în
discuţie. Televiziunea, în special, capătă din ce în ce mai mulţi
adepţi, devenind „un drog” fără de care nu ne imaginăm
existenţa. O simplă pană de curent poate demonstra cu
uşurinţă că suntem dependenţi de televizor, reieşind din starea
de anxietate şi nervozitate de care dăm dovadă în astfel de
momente. Nu în ultimul rând, recomandăm studiul lui
Sébastien Bohler profesorilor şi studenţilor de la facultăţile de
profil, pentru a fi utilizat în cadrul unor cursuri ca Jurnalismul
TV, Jurnalismul radio, Presa scrisă, sau Tehnici de manipulare.
Fiecare bibliotecă a facultăţilor de Jurnalism, Comunicare, sau
chiar Psihologie şi Antropologie, ar avea doar beneficii de pe
urma achiziţionării ei. Lucrarea câştigă enorm şi prin faptul că
este uşor lizibilă şi profundă.

În concluzie, cartea 150 de experimente pentru a înţelege

Aneta GONŢA
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Memoriu privind libertatea presei în
Republica Moldova 3, mai 2010 – 3 mai 2011
Situaţia presei în Republica Moldova s-a ameliorat în ultimul an,
fapt dovedit şi de clasamentele internaţionale ale libertăţii
presei, care plasează ţara noastră pe câteva poziţii mai sus faţă
de anii trecuţi. Totuşi lucrurile nu stau atât de bine, încât să
intrăm în grupul ţărilor cu presă liberă. Presa din Republica
Moldova este parţial liberă.
În ciuda unor reforme începute de noile guvernări în domeniul
presei, garanţiile de care se bucură jurnaliştii, în virtutea legii,
rareori sunt valabile şi în incinta instituţiilor publice sau în
relaţia cu funcţionarii publici. Din anul 2010, jurnaliştii au
dreptul prevăzut de lege să critice persoanele publice, să
publice informaţii extraordinare, care pot şoca sau ofensa, să
nu-şi divulge sursele de informaţie, să profeseze liber de orice
ingerinţe. Însă, în condiţiile în care Codul penal nu conţine
sancţiuni pentru cenzură, pericolul ca jurnaliştii să fie
cenzuraţi rămâne real.
În programul său de guvernare pentru perioada 2011-2014,
executivul şi-a asumat o serie de reforme pentru liberalizarea
spaţiului mediatic şi garantarea libertăţii de exprimare. Printre
altele, guvernul şi-a formulat ca prioritate adoptarea unui nou
Cod al Audiovizualului, stimularea investiţiilor pe piaţa media,
elaborarea unei strategii de dezvoltare a pieţei audiovizuale,
precum şi o serie de alte angajamente care vor stimula dezvoltarea presei în Republica Moldova.
Ce a determinat îmbunătăţirea situaţiei presei în Republica
Moldova?
În octombrie 2010, a intrat în vigoare Legea cu privire la
libertatea de exprimare, care transpune în legislaţia naţională
prevederile jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile
Omului. Astfel, nicio instituţie media şi niciun jurnalist nu va
mai putea fi tras la răspundere pentru articole pretins
defăimătoare publicate cu mai mult de un an în urmă, pentru
judecăţi de valoare, pentru criticarea persoanelor publice,
autorităţilor şi a statului etc. Conform aceleiaşi legi, instanţa de
judecată nu poate aplica sechestru pe bunurile redacţiei, pe
conturile bancare ale acesteia pentru asigurarea pretenţiilor
privind compensarea prejudiciului moral. În februarie 2011, a
intrat în vigoare Legea cu privire la deetatizarea publicaţiilor
periodice publice, aceasta fiind încă o reuşită importantă a
organizaţiilor de media naţionale. Legea obligă autorităţile
publice să deetatizeze ziarele finanţate din bani publici,
încurajând astfel concurenţa loială în domeniul presei scrise.

În iunie 2010, au fost schimbate regulile de reflectare a
campaniei electorale în presă, urmărindu-se descătuşarea
activităţii radiodifuzorilor în campania electorală. În baza
acestor modificări, ultimul Regulament de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din
28 noiembrie 2010 a fost mai permisiv şi a încurajat radiodifuzorii să-şi stabilească propriile reguli de organizare a dezbaterilor electorale.
În martie 2011, parlamentul a anulat taxa locală de 5% pentru
plasarea publicităţii în publicaţiile periodice, la radio şi
televiziune.
În aprilie 2011, a intrat în vigoare un nou Cod deontologic al
jurnalistului, care conţine un şir de prevederi noi cu privire la
autoreglementare, modalităţile legale de colectare a
informaţiilor de către jurnalişti, separarea faptelor de comentarii etc. Recentul Cod deontologic a fost elaborat de Consiliul
de presă din R. Moldova.
În ultimul an, au apărut mai multe publicaţii periodice, posturi
de radio şi portaluri informaţionale pe piaţa media
moldovenească. Datorită concurenţei mai strânse, majoritatea
instituţiilor media s-au văzut nevoite să îmbogăţească grilele
de emisie cu dezbateri, buletine de ştiri, emisiuni interactive.
În noiembrie 2010, postul public românesc de televiziune
TVR 1 şi-a reluat retransmisia în Republica Moldova prin
intermediul unui canal de televiziune privat, după ce, în 2007,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului i-a retras, în mod
abuziv, licenţa de emisie.
Reformele au continuat la IPNA Teleradio-Moldova şi în acest
an. Compania publică a înregistrat un progres semnificativ la
capitolul politică editorială independentă şi reflectare corectă,
pluralistă a evenimentelor. Acest progres este susţinut de
numeroase rapoarte de monitorizare oficiale, poziţia societăţii
civile şi de către observaţiile comunităţii internaţionale. A fost
aprobată o nouă organigramă a companiei, ceea ce va permite
eficientizarea activităţii acesteia. Administraţia Teleradio-Moldova a anunţat că îşi va diversifica oferta mediatică prin
crearea canalului „Radio Moldova Tineret”, va perfecţiona
platforma web pentru componentele companiei, va crea
Departamentul Multimedia, va reforma structural instituţia.
Administraţia a anunţat o serie de alte proiecte menite să ridice
postul public la acelaşi nivel cu posturile TV private.
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În preajma alegerilor parlamentare anticipate din
28 noiembrie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
(CCA) a aprobat o metodologie nouă şi o fişă comună de
monitorizare a serviciilor de programe audiovizuale. Pe
parcursul desfăşurării campaniei electorale, CCA a publicat
patru rapoarte de monitorizare a radiodifuzorilor naţionali.
Aceste rapoarte, precum şi tehnica de realizare a monitorizării,
au fost elaborate conform standardelor de profesionalism în
domeniu.
Guvernul a lansat o pagină web pentru promovarea
iniţiativelor şi serviciilor de e-guvernare în Republica Moldova.
De asemenea, guvernul a decis crearea unităţilor de informare
şi comunicare cu mass-media în cadrul a 24 de autorităţi ale
administraţiei publice centrale. Aceste două acţiuni ale
executivului sunt menite să sporească transparenţa actului de
guvernare şi vor facilita accesul mijloacelor de informare a
maselor la aceste instituţii.
De ce nu avem încă o presă liberă?
Deşi CCA a dat semne de înviorare, rapoartele sale de monitorizare nu au putut avea şi efecte pe măsură. Toate rapoartele
de monitorizare au confirmat încălcarea unor prevederi ale
legislaţiei de către un post TV cu acoperire naţională, cel puţin
în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare
anticipate din 28 noiembrie 2010. Cu toate acestea, CCA nu a
putut impune respectarea legii de către acest radiodifuzor. Cu
excepţia aplicării unor sancţiuni minore, CCA nu a reuşit să
oblige postul TV să-şi schimbe politica editorială în conformitate cu legea şi principiile deontologice. Societatea civilă nu
este convinsă că remanierea în cadrul CCA şi schimbarea
puterii a determinat excluderea oricărei influenţe politice sau
economice. La 19 octombrie 2010, din cele unsprezece
frecvenţe scoase la concurs, zece au fost câştigate de un singur
radiodifuzor – aproape necunoscut pe piaţa audiovizuală din
Republica Moldova –, în defavoarea a două posturi de ştiri
cunoscute. Ulterior, câştigătorul concursului a renunţat la opt
dintre frecvenţele obţinute. Tot în cadrul aceleiaşi şedinţe,
CCA a acordat unui singur post de radio patru din cele şapte
frecvenţe scoase la concurs. Faptul că toate frecvenţele TV au
fost obţinute de un singur radiodifuzor trezeşte dubii în ce
priveşte imparţialitatea deciziei CCA şi independenţa
instituţiei faţă de influenţele politice şi economice.
La 27 aprilie 2011, fostul şef al direcţiei administrative a CCA a
fost condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare
condiţionată pe un termen de trei ani pentru trafic de influenţă
în favoarea unui agent economic. Într-un dosar similar
figurează şi fostul preşedinte al CCA.
Conform rapoartelor de monitorizare, politica editorială a
Companiei Teleradio-Găgăuzia (TRG) este departe de stan-
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dardele profesionale şi valorile democratice, la fel interesul
public pe care trebuie să-l reprezinte este substituit de
interesele autorităţilor.
La 16 decembrie 2010, curtea supremă de justiţie din autoproclamata republică nistreană l-a condamnat pe jurnalistul Ernest
Vardanyan la 15 ani privaţiune de libertate cu executarea
pedepsei într-un penitenciar cu regim sever, în baza art. 271 al
Codului penal, pentru „trădare de patrie”. Autorităţile transnistrene au declarat că pedeapsa nu este pentru activitatea
jurnalistică a lui Vardanyan, ci pentru colaborarea lui cu
serviciile secrete moldoveneşti. Ziaristul a fost arestat la 7
aprilie 2010 şi a fost judecat cu uşile închise de către instanţele
transnistrene.
La 25 mai 2010, echipa Pro TV a fost agresată de agenţii de
securitate ai Teatrului de Operă şi Balet.1 Reporterul şi
cameramanul au încercat să discute cu administraţia teatrului
despre refuzul acesteia de a permite desfăşurarea unui spectacol organizat de mişcarea Falun Dafa, deşi organizatorii
achitaseră deja taxa de închiriere a edificiului.
La 17 iunie 2010, judecătorul Sergiu Lazar, care examinează un
dosar de mare rezonanţă publică – dosarul fostului comisar de
Chişinău Iacob Gumeniţă –, a agresat jurnaliştii care solicitau
să intre în sala de judecată. Fără să declare că şedinţa este
închisă, magistratul a blocat intrarea. Jurnaliştii încercau să afle
de ce nu li se permite accesul la şedinţă, însă judecătorul,
acoperindu-şi faţa cu un dosar, s-a ridicat, a închis uşa, lovind
cu mâna camera de luat vederi a unui operator.2
La 22 iunie 2010, premierul Vlad Filat a dispus limitarea
accesului jurnaliştilor la o şedinţă de guvern, în cadrul căreia a
discutat cu agricultorii mecanismul de subvenţionare a
fermierilor. În pofida faptului că presa a fost invitată la şedinţă,
premierul le-a cerut ziariştilor să părăsească sala în zece
minute. Filat le-a recomandat jurnaliştilor să se obişnuiască cu
şedinţele secrete de la guvern.3
La 28 iunie 2010, Judecătoria sectorului Buiucani l-a achitat pe
Nicolae Agarici, poliţistul de la Regimentul Scut, învinuit de
procurori de jaf si exces de putere. Conform materialului din
dosar, pe 8 aprilie 2009, poliţistul l-a agresat pe jurnalistul Oleg
Brega, l-a bătut şi l-a deposedat de două camere video, în
spatele Casei Guvernului. Procurorul a cerut opt ani privaţiune
de libertate pentru poliţist, însă judecătoarea Liuba Pruteanu a
considerat că Agarici este nevinovat.4
1
http://www.protv.md/stiri/social/pro-tv-a-solicitat-sanctionareaangajatilor-care-au-agresat-echipa.html
2
http://www.protv.md/stiri/social/jurnalistii-bruscati-de-judecatorul-lui-iacob-gumenita.html
3
23 iunie 2010, Agenţia Monitor Media
4
http://www.stireazilei.md/news-4330
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La 7 iulie 2010, o jurnalistă şi un cameraman de la postul de
ştiri Publika TV au fost agresaţi şi intimidaţi de către doi agenţi
de pază ai unei firme private, care asigurau securitatea unui
bloc de locuit din centrul Chişinăului.5 Conform sursei citate,
jurnalista (Anastasia Nani) a fost bruscată de către unul dintre
cei doi agenţi de pază, înarmaţi cu pistoale-automat, care s-a
adresat în limba rusă, utilizând şi cuvinte licenţioase. Pentru că
operatorul (Valeriu Isac) filma dialogul dintre jurnalistă şi
agent, cel din urmă l-a forţat cu brutalitate să înceteze filmarea,
deoarece este un teritoriu privat. Agentul a lovit camera,
sucind mâna operatorului. Pretorul sectorului Centru a
confirmat pentru Publika TV că ar fi vorba de proprietatea
omului de afaceri Vlad Plahotniuc.

paniei electorale“ şi s-a decis să nu permită accesul la
conferinţa de presă susţinută de Mihai Ghimpu „din motive
politice.“

La 28 iulie 2010, în preajma Curţii de Apel Chişinău, un
angajat al Centrului de Combatere a Crimelor Economice şi
Corupţiei (CCCEC) l-a agresat pe jurnalistul Jurnal TV, Victor
Ciobanu, în timp ce acesta filma clădirea Curţii de Apel.
Jurnalistul a declarat că pregăteşte un reportaj, iar angajatul
CCCEC i-a distrus camera de luat vederi, sustrăgându-i cardul
de memorie pe care erau imprimate imagini din timpul
agresiunii. Mai târziu, la secţia de poliţie, cardul de memorie a
fost restituit, dar imaginile respective fuseseră şterse. În cadrul
unui dosar contravenţional, agresorul a fost cercetat în baza
art. 78, al.1 al Codului contravenţional şi a fost găsit vinovat de
agresiune fizică cu cauzarea leziunilor corporale, fără cauzarea
prejudiciului sănătăţii. În baza acestei norme, i-a fost aplicată
sancţiunea sub formă de amendă în mărime de 100 lei.

La aceeaşi dată, a avut loc a doua etapă naţională a concursului
„Eurovision Song Contest”, la care presa nu a fost admisă pe
motivul că interpreţii ar putea să fie jenaţi şi să aibă emoţii
negative în prezenţa reprezentanţilor mass-mediei.

La 17 noiembrie 2010, paza de corp a Preşedintelui interimar
al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, a interzis accesul
echipei de filmare a agenţiei Omega la întâlnirea electorală a
Partidul Liberal (PL). Potrivit Serviciului de Protecţie şi Pază
de Stat (SPPS), care a investigat cazul, „în cadrul anchetei, a
fost stabilit că colaboratorul SPPS a acţionat legitim, în
conformitate cu prevederile art. 12 al Legii cu privire la SPPS,
fiind în drept să limiteze sau să interzică accesul persoanelor în
anumite zone şi imobile“. În acelaşi timp, potrivit răspunsului
SPPS, ancheta a stabilit că “ofiţerul în cauză a manifestat un
comportament mai puţin adecvat faţă de ziarişti, manifestat
prin blocarea operatorului şi acoperirea cu mâna a obiectivului
camerei de luat vederi. Ca urmare, prin ordinul directorului
SPPS, ofiţerul nominalizat a fost strict atenţionat“.6
La 26 noiembrie 2010, paza de corp a preşedintelui interimar
Mihai Ghimpu, însărcinată să verifice jurnaliştii care au venit
la conferinţa de partid a Partidului Liberal, a interzis accesul
grupului de filmare al agenţiei Omega în sala de conferinţe.7
Conform sursei citate, purtătorul de cuvânt al PL a declarat că
formaţiunea „a monitorizat agenţia Omega pe durata cam5
6
7

7 iulie 2010, Agenţia Monitor Media
http://omg.md/Content.aspx?id=11905&lang=1
http://www.pcrm.md/main/index_md.php?action=news&id=5751

La 10 ianuarie 2011, o jurnalistă de la postul TV Publika a fost
bruscată în holul Casei Guvernului de la Chişinău, în timp ce
realiza un material despre felul în care respectă funcţionarii
ora venirii la serviciu, după sărbători.
La 29 ianuarie 2011, paza preşedintelui interimar Marian Lupu
a interzis accesul jurnalistului Oleg Brega în incinta Teatrului
Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău, unde urma să aibă
loc un spectacol cu prilejul Zilei Procurorilor.

La 31 ianuarie 2011, jurnaliştii de la trei instituţii media
(Adevărul Moldova, Jurnal TV şi ŞtireaZilei.md) nu au fost
admişi la un briefing susţinut de prim-vicepreşedintele
parlamentului, Vlad Plahotniuc.
La 15 februarie 2011, presa nu a avut acces la o şedinţă de
judecată care avea loc în cadrul procesului de rezonanţă
publică intentat pe numele omului de afaceri Adrian Nichifor,
acuzat de omor. Poliţiştii i-au ţinut pe jurnalişti după uşă timp
de cinci ore.
La 25 martie 2011, postul de televiziune NIT a semnalat un caz
de presiune asupra echipei de jurnalişti şi limitare a accesului
pe un teritoriu public. Jurnaliştii veniseră în seara zilei de 25
martie curent în preajma reşedinţei din Chişinău a ambasadorului american, pentru a filma maşinile unor demnitari
moldoveni care au sosit la o întâlnire neoficială cu diplomatul
american. Postul TV NIT susţine că operatorul a fost bruscat
de un reprezentant al securităţii reşedinţei ambasadorului.
La 28 martie şi 1 aprilie 2011, la şedinţele de la Ministerul
Sănătăţii şi Ministerul Tineretului şi Sportului, în cadrul cărora
premierul Vlad Filat s-a întâlnit cu responsabilii de la aceste
instituţii, presa a avut acces doar pentru filmări protocolare.
Acelaşi lucru s-a întâmplat anterior, la şedinţa Comisiei
Naţionale pentru Reintegrare, precum şi la şedinţa din 15
martie, unde s-a pus în discuţie reforma în organele de drept.
Recomandări:
Pentru asigurarea unei libertăţi reale a presei, în conformitate
cu principiile unei societăţi deschise, democratice şi în
corespundere cu normele internaţionale, autorităţile din
Republica Moldova trebuie:
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- să reacţioneze şi să pedepsească vinovaţii în cazurile de
agresiune împotriva jurnaliştilor, de intimidare şi hărţuire a
presei, de violare a dreptului la exprimare, de îngrădire a
accesului la informaţia de interes public;
- să perfecţioneze cadrul legal şi să asigure
funcţionarea legilor în vigoare;
- să se abţină de la exercitarea influenţei şi presiunilor
Centrul pentru Jurnalism Independent
Asociaţia Presei Independente
Centrul de Investigaţii Jurnalistice
Centrul Acces-info
Asociaţia Presei Electronice
Comitetul pentru Libertatea Presei
Centrul Tânărului Jurnalist
Uniunea Jurnaliştilor din Moldova
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asupra CCA şi a radiodifuzorilor publici şi să nu admită
exercitarea acestora de către diferite grupuri de interes sau
economice;
- să realizeze priorităţile în domeniul mass-mediei,
prevăzute în planurile de guvernare, în condiţiile şi perioadele
preconizate şi să evite amânarea sau transferarea acestora.
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