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1. Date generale  
 
1.1 Obiectivul proiectului: Monitorizarea şi informarea publicului referitor la 
comportamentul mass-media audiovizuale în campania electorală, inclusiv a 
accesului concurenţilor electorali la mass-media şi asigurarea pluralismului de 
opinie. Monitorizarea îşi propune să analizeze tendinţele reportericeşti care pot 
afecta performanţa mass-media şi compromite abilitatea acestora de a oferi 
publicului informaţii veridice, echidistante şi pluraliste. 
 
1.2 Perioada de monitorizare:  22 iunie – 29 iulie 2009  
 
1.3 Criteriile de selectare a instituţiilor mass-media supuse monitorizării:  
• Audienţa-impactul (naţional, quasi-naţional). Justificare: Este binecunoscut faptul 
că între numărul audienţei şi impactul mass-media asupra opiniei publice există o 
legătură directă: cu cât mai multă lume este expusă unui anumit mesaj, cu atât mai 
puternic este impactul acestuia asupra anumitor segmente ale societăţii. 
• Forma de proprietate (publice şi private). Justificare: Mass-media publice sunt 
administrate din bani publici şi au obligaţia de a oferi publicului informaţii 
complete, corecte, imparţiale, echilibrate şi obiective asupra tuturor evoluţiilor pe 
plan politic, social, economic din RM. Şi mass-media private le revin obligaţia etică 
de a prezenta o multitudine de puncte de vedere şi de a reflecta evenimentele 
importante de pe agenda publică. 
• Limba difuzării (română şi rusă). Justificare: Pe lângă mass-media care difuzează 
în limba română au fost incluse şi posturi cu programe în limba rusă, această limbă 
fiind utilizată nu doar de minorităţile de etnie rusă, dar şi de alte etnii - bulgari, 
găgăuzi, ucraineni.  
 
1.4 Lista posturilor/buletinelor analizate  
Moldova 1 (Mesager, 21:00) – post public de televiziune, acoperire naţională, 
difuzează în limbile rusă şi română;  
Prime TV (Evenimentul, 20:35) - post privat, acoperire naţională, difuzează în 
limba română; 
NIT (Curier, 21:30)– post privat, acoperire quasi-naţională, difuzează în  rusă şi 
română (Chişinău, Cahul, Edineţ, Comrat, Varniţa, Ungheni, Cetireni, Nisporeni, 
Soroca, Cimişlia, Căuşeni, Trifeşti, Străşeni, Mândreştii Noi, Leova, Criuleni);  
EU TV (Monitor, 21:00) - post privat, acoperire quasi-naţională, difuzează în 
româna (Străşeni, Ocniţa, Floreşti, Trifeşti, Cimişlia, Briceni, Cantemir, Drochia, 
Făleşti, Glodeni, Sângerei, Ştefan Vodă, Taraclia);  
Radio Moldova (Panorama zilei, 19:00) – post public, acoperire naţională, 
difuzează în română şi rusă. 
 
2. Cadrul metodologic  
A fost monitorizat câte un buletin de ştiri zilnic, fiind analizate materialele cu 
caracter electoral direct şi indirect. Fiecare ştire a fost supusă unei evaluări de 

 3



conţinut şi de context, pentru a determina dacă sunt favorabile sau defavorabile 
unui sau altui partid/unei sau altei formaţiuni politice. De asemenea, materialele 
au fost analizate conform următoarelor criterii de reflectare obiectivă:  
 
Imparţialitate/obiectivitate: Potrivit Codului de etică, ştirile trebuie să fie imparţiale şi 
obiective; să nu favorizeze anumite partide/grupuri/persoane în detrimentul 
altora. Obiectivitatea jurnalistică presupune o distincţie clară între opinie şi fapte, 
atât prin alegerea unghiului de abordare, cât si prin detaliile furnizate. Prezenţa 
elementelor discriminatorii în cadrul reportajelor şi ştirilor reprezintă un prim 
criteriu de prezentare a realităţii prin prisma jurnalistului. Iar filtrarea ştirilor şi 
analiza minimă a istoriei şi contextului, de asemenea, vorbesc despre apărarea 
intereselor anumitor actori, dar nu ale publicului larg1. 
 
Corectitudinea şi echilibrul surselor/pluralismul de opinie: Pentru a fi corecte şi 
echilibrate, materialele trebuie să prezinte toate părţile vizate, în special când e 
vorba de subiecte controversate, şi să trateze în mod egal oponenţii.2 De asemenea, 
mass-media trebuie să asigure accesul publicului la o  multitudine de păreri diverse 
care ar ajuta auditoriul să-şi creeze propria opinie asupra celor întâmplate. În 
cazurile în care anumitor puncte de vedere li se oferă mai multă atenţie decât 
altora, acestea devin proeminente şi implicit afectează percepţia publicului despre 
aceea ce se întâmplă în societate. 
 
Limbajul şi imaginile video utilizate: Jurnalismul responsabil presupune nu doar 
prezentarea veridică a faptelor, ci şi utilizarea unui limbaj corect şi decent. 
Exagerările şi limbajul licenţios utilizat în mod deliberat, cum ar fi limbajul 
peiorativ sau etichetele atribuite anumitor persoane sau organizaţii, precum şi 
imaginile manipulate astfel încât  anumite părţi să apară în lumină negativă ridică 
grave semne de întrebare cu privire la respectarea standardelor etice şi 
profesionale. Comportamentul etic al jurnaliştilor este pus la îndoială de cele mai 
multe ori atunci când imaginile prezintă aspecte ce nu corespund realităţii, când 
acestea sunt trucate, dar şi atunci când anumite ştiri sunt ilustrate cu imagini ce nu 
au legătură cu textul, cu partea informaţională.  
 
3. Datele monitorizării 

 
            Moldova 1 
 

Implicarea în reflectarea campaniei electorale. În perioada 20-28 iulie 2009, 
programul de ştiri Mesager de la postul public de televiziune Moldova 1 a continuat 
să reflecte pe larg activităţile actorilor politici implicaţi direct în campania 
                                                 
1 Simona Ştefănescu, Riscurile comunicării mediatice în timpul conflictelor 
2  Fico, Sofin, and Dragger, 2007. Fairness and defamation in the reporting of local issues.  
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electorală, dar şi a unor subiecţi care nu au participat în alegeri, dar i-au susţinut pe 
unii concurenţi electorali. Aproximativ două treimi din numărul total de 85 de 
materiale cu caracter electoral direct sau indirect  (60 subiecte) au fost plasate la 
rubrica Alegeri 2009 şi au avut drept teme conferinţele de presă ale partidelor 
politice implicate în campanie, relatări de la Comisia Electorală Centrală şi 
prezentarea unor rapoarte despre mersul campaniei electorale de către instituţiile 
care au monitorizat procesul.  
 
În perioada respectivă, Moldova 1 a difuzat 25 de materiale cu caracter electoral 
indirect. Acestea au avut drept subiect activităţile Guvernului (achitarea plăţilor 
sociale, discuţii pe marginea creditelor rus şi chinez, compensaţii pentru victimele 
represiunilor politice, inaugurarea terminalului cerealier de la Giurgiuleşti etc.), 
dar şi acţiuni cum ar fi asfaltarea unor porţiuni de drum, darea în exploatare a unui 
apeduct şi lucrările de reparaţie a unei case de cultură. Merită atenţie seria de 
materiale despre deschiderea după renovare a unor centre ale medicilor de familie 
din diferite localităţi despre care Moldova 1 a realizat cinci reportaje. În toate 
materialele a fost menţionat de mai multe ori că banii au fost alocaţi de Guvern şi 
doar în unul se spune că „Guvernul a repartizat utilaj medical procurat cu ajutorul 
Uniunii Europene”. 
 
Imparţialitate şi obiectivitate. În perioada de raport, Moldova 1 a avut un 
comportament relativ mai imparţial şi obiectiv decât în săptămânile precedente (au 
fost înregistrate mai puţine cazuri de „sterilizare” a informaţiei şi deturnare a 
mesajelor), cu excepţia ultimei zile de campanie – 27 iulie – când postul public de 
televiziune a dat dovadă de partizanat politic deschis.  
 
Astfel, în primele şapte zile de monitorizare din perioada de referinţă, programul 
Mesager a difuzat 27 de materiale care au favorizat PCRM şi autorităţile publice 
centrale şi 4 - cu caracter neutru. Pe parcursul săptămânii s-a păstrat tendinţa de a 
acorda PCRM-ului ultimul cuvânt în rubrica Alegeri 2009. De regulă, după 
materialele de la conferinţele de presă ale altor concurenţi electorali, partidul de 
guvernământ vine să pună capăt discuţiilor electorale cu poziţia sa. Poziţionarea 
privilegiată a subiectelor despre PCRM denotă faptul că Moldova 1 favorizează 
acest partid nu numai prin structura şi mesajul materialelor, dar şi prin plasarea 
acestora în programele de ştiri. 
 
Favorizarea PCRM s-a observat, de exemplu, în materialul despre rezultatele 
Barometrului de Opinie Publică, care au fost prezentate în felul următor: „Partidul 
Comuniştilor va obţine majoritatea voturilor pentru Parlamentul de legislatura a XVIII”. 
În material nu se face referire la nicio cifră, ci se fac doar aprecieri în favoarea 
PCRM care va obţine majoritatea de voturi din numărul persoanelor care sunt sigure că 
vor participa la alegeri sau acest procent poate fi mai mare şi nu se dă niciun nume al 
altei formaţiuni politice menţionate în Barometru. Excepţie face Alianţa Moldova 
Noastră, despre care autoarea reportajului afirmă că s-ar putea să nu intre în 
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Parlament, deoarece nu va trece pragul electoral de cinci procente. Alte ştiri care au 
favorizat partidul de guvernământ i-au avut ca protagonişti pe reprezentanţii 
minorităţilor naţionale, veteranii războiului din Afganistan, Partidul Socialiştilor 
„Patria-Rodina” şi Alianţa tinerilor patrioţi din Căuşeni. 
 
În ultima zi de campanie electorală, în programul Mesager din 27 iunie, Moldova 1 
a pus pe post două materiale care au favorizat deschis Partidul Comuniştilor din 
Republica Moldova. Este vorba de conferinţa de presă a candidatului la funcţia de 
deputat pe listele PCRM, Mark Tkaciuk. Timp de aproximativ trei minute (2.56), 
şeful Centrului Alegeri 2009 al CC al PCRM a lansat mai multe atacuri şi învinuiri 
la adresa concurenţilor electorali, care au rămas fără replică. Acelaşi lucru s-a 
întâmplat şi în mesajul adresat de preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, care a 
etichetat partidele de opoziţie şi a chemat electoratul să voteze pentru Partidul 
Comuniştilor. De menţionat că anume cu acest mesaj de două minute postul public 
de televiziune a şi încheiat reflectarea campaniei electorale pentru alegerile 
anticipate din 29 iulie. 
 
Alte partide au avut o prezenţă mai modestă în buletinele informative de la 
Moldova 1, iar reporterii au dat dovadă de mai multă imparţialitate şi spirit critic 
atunci când au relatat despre activităţile lor. În perioada de raport, partidele de 
opoziţie (PL, PLDM, AMN, PD, PSD, Alianţa Verzilor) au fost protagonişti în 21 de 
materiale cu caracter neutru şi în 10 cu caracter negativ.   
 
Totuşi, în ultima zi de campanie, pe lângă patru materiale neutre despre PD, 
PLDM, PL, AMN, PSD şi Alianţa Verzilor, Moldova 1 a pus pe post şi cinci 
materiale care i-au defavorizat pe aceştia. Ştirile au vizat acuzaţiile de minciună şi 
trădare, lansate de Tkaciuk, presupusa relaţie cu lumea interlopă a unui candidat 
PLDM, presupusa implicare a unui candidat AMN în falsificarea de bani, acuzaţii 
de folosire a tehnicilor manipulatorii în campanie de către unul dintre liderii PL şi 
acuzaţiile din partea lui Voronin că liderii opoziţiei ar fi ostatici ai propriilor 
minciuni. Toate detaliile folosite în cadrul subiectelor de mai sus precum şi unghiul 
de abordare a subiectului denotă că obiectivitatea jurnalistică la Moldova 1 lasă de 
dorit şi că postul public de televiziune nu întotdeauna face distincţia clară între 
opinie şi fapte.  
  
Corectitudinea şi echilibrul surselor/pluralismul de opinie. În perioada 20-28 iulie 
2009, Moldova 1 a continuat să respecte selectiv principiul diversităţii surselor, fapt 
caracteristic postului public de televiziune pe toată durata campaniei electorale. 
Toate ştirile controversate în care candidaţii electorali aduceau acuzaţii la adresa 
Partidului Comuniştilor au avut replici din partea reprezentanţilor acestei 
formaţiuni sau a membrilor Guvernului, în funcţie de subiectul disputelor. În 11 
(din 17) relatări de acest gen principiul diversificării surselor a fost respectat, ceea 
ce nu se poate spune despre ştirile în care candidaţii la funcţia de deputat pe listele 
PCRM învinuiau ceilalţi concurenţi electorali de anumite încălcări.  
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În şase ştiri de acest gen a fost prezentă o singură poziţie, iar replicile din partea 
formaţiunilor sau persoanelor vizate au lipsit. Spre exemplu, în ştirea despre 
învinuirile lansate de candidatul PCRM Grigore Petrenco la adresa unor mass-
media privind modul neprofesionist în care acestea reflectă campania electorală şi 
organizează dezbaterile electorale a lipsit punctul de vedere al acestora (20 iulie). 
Partidul Socialiştilor „Patria-Rodina” a chemat electoratul să voteze PCRM şi a 
învinuit partidele de opoziţie de incitarea conflictelor interetnice, acuzaţie care a 
rămas fără replică (24 iulie). Un alt subiect lipsit de echilibrul surselor este cel de la 
conferinţa de presă a lui Mark Tkaciuk, candidat pe listele PCRM (27 iulie). Acesta 
aduce mai multe învinuiri oponenţilor politici şi dă şi nume de politicieni pe care îi 
acuză de minciună şi trădare. Niciuna din aceste acuzaţii nu a avut replică din 
partea politicienilor menţionaţi în reportaj.  
 

 
 
Radio Moldova 
Implicare în campania electorală  În perioada 20-28 iulie, în cadrul programului 
informativ de la ora 19.00, Radio Moldova a difuzat 98 de materiale cu impact 
electoral direct sau indirect, dintre care 64 au fost plasate la rubrica Alegeri 2009, iar 
34 au vizat activitatea administraţiei publice centrale. 17 reportaje electorale din 
cele difuzate la rubrica Alegeri 2009 au avut drept subiect activitatea Comisiei 
Electorale Centrale, a Consiliilor electorale raionale, precum şi rapoartele unor 
organizaţii neguvernamentale pe marginea mersului campaniei electorale (Liga 
pentru Apărarea Drepturilor Omului, Institutul pentru Drepturile Omului),  iar 47 
de ştiri s-au axat pe activităţile concurenţilor electorali. 
  
Imparţialitate şi obiectivitate: De regulă, buletinele de la Radio Moldova au 
început cu  ştiri cu caracter electoral care au favorizat guvernarea şi PCRM, în total 
fiind difuzate 41 de materiale de acest fel. Astfel, postul public de radio a informat 
că „Guvernul a cerut autorităţilor locale să fie achitate toate plăţile sociale”, „Ministerul 
finanţelor a alocat 44 milioane de lei pentru achitarea subvenţiilor din agricultură, iar alte 
35 milioane urmează să fie achitate pe parcursul săptămânii curente” (20 iulie), „Preţul de 
achiziţionare a laptelui de la proprietari va creşte” (21 iulie), „Fabricile de conserve vor 
prelucra anul acesta fructe şi legume cu 40 mii tone mai mult ca anul trecut” (23 iulie), 
„În satul Buşila a fost dat în exploatare un nou apeduct. Primarul a accentuat importanţa 
suportului oferit de conducerea ţării pentru a construi apeductul” (24 iulie), „La Orhei, 
timp de 5 zile se distribuie motorina parvenită din ajutorul acordat ţării noastre de 
compania Gazprom” (25 iulie) etc. În ultima zi de campanie, la 27 iulie, Radio 
Moldova a prezentat o serie  de ştiri electorale în favoarea PCRM: „La Floriţoaia 
Veche a fost dată în exploatare grădiniţa de copii după reparaţii”, „În cadrul proiectului 
“Educaţie pentru toţi” al Ministerului Educaţiei  s-a dat în exploatare şi grădiniţa de la 
Cotiujeni, Briceni, renovată în stil european”, „Au fost deja renovate 35 de grădiniţe şi 11 
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urmează până la finele anului”, „Localitatea Plopi-Ştiubei din Căuşeni a fost conectată la 
gazul natural”, „26 localităţi din Cimişlia sunt conectate la conducta de gaze” etc. 
 
De regulă, ştirile ale căror  surse erau reprezentanţii sau susţinătorii PCRM au fost 
plasate la finalul rubricii Alegeri 2009. Şi la 27 iulie, ultima zi când e permisă agitaţia 
electorală, rubrica Alegeri 2009 a fost încheiată cu materiale despre PCRM. Pe 26 
iulie, Radio Moldova a ignorat partidele de opoziţie, prezentând doar reportaje de 
la evenimentele PPCD şi PCRM.  
 
Din 39 de ştiri care au vizat opoziţia, 22 au fost neutre, 10 - negative, iar 7 - pozitive. 
Mesajele partidelor de opoziţie au fost cenzurate de fiecare dată în cazurile în care 
acestea erau defavorabile partidului de guvernământ. De exemplu, în materialul de 
la conferinţa de presă a PSD din 20 iulie au fost omise referinţele la privatizările 
frauduloase ale guvernării comuniste. De asemenea, au fost cenzurate declaraţiile 
anticomuniste ale liderului MAE după retragerea acestei formaţiuni din cursa 
electorală (22 iulie), în schimb reporterul s-a referit la lipsa “de perspectivă” a 
liberalismului în RM, distorsionând mesajul lui Anatol Petrencu care în realitate s-a 
referit la numărul mare al partidelor liberale în condiţiile în care liberalismul “nu 
are teren” în R. Moldova. De asemenea, a fost “sterilizat” mesajul lui Vlad Filat 
către funcţionarii de stat şi angajaţii organelor de drept din 24 iulie, în special ideea 
că “Partidul Comuniştilor care se află la putere de 8 ani a subminat instituţiile 
democratice, reducând funcţiile lor la deservirea intereselor regimului, a pus funcţionarii de 
stat şi angajaţii organelor de forţă în situaţia umilitoare de a acţiona din frică”. Un alt 
exemplu de cenzurare a mesajului este conferinţa PLDM care a prezentat 
concluziile campaniei “Adevărul”. Reporterul nu a menţionat evenimentele din 7 
aprilie, la care s-a referit reprezentantul PLDM, reducând scopul campaniei la 
următorul citat: “Noi credem că Moldova poate fi salvată, şi oricât de mioritici suntem, nu 
avem sculptat încă un monument dedicat unei oiţe bârsane. Şi apropo, fraza laie-bucălaie 
nu poate fi tradusă în nici o altă limbă. Noi credem că, totuşi, deoarece avem lei, avem cai 
sculptaţi, avem o lupoaică, Moldova mai are forţa necesară, pentru a se trezi...” (25 iulie). 
 
Discriminarea opoziţiei s-a făcut şi prin spaţiul alocat mesajelor acestora. Astfel, la 
24 iulie, liderului PLDM Vlad Filat i-au fost oferite 97 secunde, iar liderului PCRM 
Vladimir Voronin – 266 secunde pentru a-şi expune poziţia într-o problemă sau 
alta.  Mişcării femeilor „Demnitate”, care a declarat că va susţine în alegeri pe unul 
dintre partidele liberale, în special AMN, i-au fost rezervate 60 de secunde, iar 
Alianţei tinerilor patrioţi, care şi-a anunţat adeziunea faţă de PCRM - 153 secunde 
(24 iulie).    
 
Pe lângă PCRM, de favorizare prin spaţiul alocat s-a bucurat şi PPCD. De exemplu, 
materialul de la conferinţa de presă a PPCD din 20 iulie a durat 246 secunde, faţă 
de cea a PD – 160 sec, PSD – 174 sec. Pe data de 25 iulie, reprezentanţii PPCD au 
beneficiat de 135 sec, iar reprezentanţii PLDM – de  83 sec.  
 

 8



Corectitudinea şi echilibrul surselor/pluralismul de opinie. În perioada de raport, 
la postul public s-a înregistrat o îmbunătăţire a reflectării campaniei din punctul de 
vedere al asigurării pluralismului de opinie. Astfel, 24 din cele 33 de ştiri 
controversate au prezentat poziţia tuturor părţilor vizate. Ori de câte ori PCRM a 
fost vizat negativ de către concurenţii electorali, de fiecare dată Radio Moldova a 
prezentat în mod obligatoriu şi opinia PCRM (14 ştiri). În acelaşi timp, atunci când 
reprezentanţii PCRM au atacat partidele de opoziţie, acestea nu s-au bucurat de 
dreptul la replică. Din cele 9 ştiri având ca sursă reprezentanţii PCRM sau ai altor 
formaţiuni care sprijină PCRM în campania electorală, dreptul la replică 
formaţiunilor de opoziţie a fost oferit doar în două, în ambele cazuri spaţiul alocat 
ambelor părţi fiind disproporţionat. De exemplu, la declaraţia reprezentanţilor 
Partidului Socialiştilor „Patria-Rodina” precum că „partidele liberale tind spre haos şi 
distrugere”, reporterul a oferit dreptul la replică reprezentantului AMN Victor 
Osipov. În timp ce reprezentantul socialiştilor a vorbit în direct 140 de secunde, 
replica lui Osipov a durat doar 19 secunde (!).  
 
Printre materialele care nu au fost echilibrate se numără ştirea de la conferinţa de 
presă a PCRM, în care se susţine că Albasat TV din Nisporeni i-ar crea probleme la 
dezbateri, însă opinia acestui post nu a fost solicitată (20 iulie).  Nu a fost solicitată 
opinia opoziţiei nici în cazul declaraţiilor făcute de procurorul general Valeriu 
Gurbulea privind evenimentele din 7 aprilie.  Mark Tkaciuk, şeful stafului electoral 
al PCRM, a acuzat unele partide că ar fi răspândit pliante false, însă opinia  acestora 
nu a fost prezentată (27 iulie). La fel, în ştirea potrivit căreia liderul PL Mihai 
Ghimpu ar fi vărsat în bugetul partidului mai mulţi bani decât ar fi avut venituri în 
ultimii doi ani, pe lângă faptul că nu citează surse  („presa a scris”), Radio Moldova 
nu solicită nici părerea lui Mihai Ghimpu (23 iulie).  
 
14 din cele 31 ştiri care au vizat activitatea administraţiei publice ar fi necesitat 
informarea din a doua sursă sau opinia unor experţi independenţi, pentru ca 
publicul să îşi creeze propria opinie faţă de cele relatate. Printre subiectele de acest 
fel se numără şi cel privind afirmaţiile că autorităţile publice locale întârzie să 
plătească salariile sau le reduc, iar guvernul cere încetarea acestor practici (20 iulie), 
şi cel privind distribuirea motorinei pentru fermieri  (25 iulie) etc. 
 

 
 
Prime TV  
Implicarea în campania electorală. Buletinele de ştiri difuzate de Prime TV sunt 
foarte scurte, prezentând telegrafic câteva evenimente, însă nu întotdeauna aceste 
evenimente sunt cele mai actuale. Deşi, în mod oficial, Prime TV nu se implică în 
campania electorală, în realitate postul respectiv difuzează aproape în fiecare 
buletin de ştiri câte una sau două ştiri cu caracter electoral. În perioada 20-28 iulie 
au fost înregistrate 10 ştiri de acest fel, inclusiv 3 care au vizat direct activitatea 
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CEC, iar celelalte au prezentat în lumină pozitivă anumite realizări ale guvernului, 
astfel fiind favorizat indirect concurentul electoral PCRM. În emisiunea Evenimentul 
de la 21 iulie, a apărut în imagini candidatul PCRM Z. Greceanîi. 
 
Imparţialitate şi obiectivitate. Tendinţa de favorizare uşoară a partidului de 
guvernământ, înregistrată la Prime TV în perioadele precedente de monitorizare, s-
a manifestat şi în ultimele zile înainte de alegeri. Acest lucru a avut loc prin 
mediatizarea unor acţiuni cu caracter electoral, întreprinse de guvern. Astfel, la 21 
iulie, Prime TV anunţă că „localităţile afectate de ploile torenţiale din iulie vor fi ajutate 
de guvern”. În altă ştire se spune că guvernul negociază un împrumut de 1,5 mln 
euro cu Suedia, iar postul de televiziune menţionează că „este al treilea credit obţinut 
de guvern de la începutul lunii iulie”. A doua zi, o nouă ştire despre un alt credit, de 
data aceasta oferit de chinezi. Din aceeaşi emisiune, telespectatorii au mai aflat şi că 
„Ministerul Finanţelor a transferat autorităţilor locale circa 14 milioane lei pentru 
compensaţii victimelor represiunilor politice”. Chiar dacă în aceste ştiri concurentul 
electoral PCRM nu a fost menţionat, totuşi ştirile îl favorizează indirect, deoarece 
anume PCRM deţine guvernarea. Ceilalţi concurenţi electorali au lipsit din 
buletinele de ştiri ale Prime TV. 
 
Corectitudinea şi echilibrul ştirilor/pluralismul de opinie. Ştirile foarte scurte ale 
Prime TV nu includ şi alte opinii decât cele oficiale. Chiar dacă în unele cazuri este 
nevoie de opinia unor experţi independenţi (spre exemplu, în problema 
multitudinii de credite pe care le negociază guvernul, implicit a datoriilor externe), 
totuşi aceste opinii lipsesc. Astfel, telespectatorii nu sunt informaţi complet într-o 
problemă sau alta şi cunosc realităţile dintr-o singură perspectivă, cea a guvernului. 
 
Refuzul postului cu acoperire naţională Prime TV de a se implica în campania 
electorală (prin difuzarea ştirilor despre mersul campaniei, mediatizarea 
programelor concurenţilor electorali, desfăşurarea dezbaterilor cu participarea 
acestora etc.) poate fi interpretat drept o eschivare de la misiunea de informare a 
publicului. În condiţiile actuale din Republica Moldova, această eschivare 
reprezintă  o altă modalitate de favorizare indirectă a guvernării. 
 

  
 
NIT 
Implicarea în campania electorală. Postul privat de televiziune cu acoperire quasi-
naţională NIT s-a implicat masiv în reflectarea campaniei electorale în ştiri. În total, 
în perioada 20-28 iulie 2009, NIT a difuzat 76 de ştiri cu impact electoral, dintre care  
13 în cadrul rubricii Electorala 2009. Spaţiul alocat materialelor cu caracter electoral 
direct sau indirect a crescut treptat pe parcursul campaniei, culminând în ultima 
săptămână de campanie, când NIT a pus pe post mai multe materiale cu durata de 
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4-5 minute, care promovau imaginea unui singur concurent electoral şi îi denigrau 
pe ceilalţi.   
  
Marea majoritate a materialelor difuzate de NIT în perioada de referinţă au vizat fie 
activităţile guvernului şi deplasările şefului statului, premierului şi miniştrilor în 
diferite localităţi ale republicii, fie evenimentele de presă şi întâlnirile 
reprezentanţilor Partidului Comuniştilor cu alegătorii. Postul a informat că 
Ministerul Sănătăţii a inaugurat mai multe centre de sănătate renovate, că 
Ministerul Finanţelor a dispus plata a 44 mln de lei pentru subvenţii în agricultură, 
că Ministerul Agriculturii oferă subvenţii şi motorină gratis pentru fermieri, că 
organele de drept luptă cu corupţia în sistemul educaţiei şi dejoacă planurile de 
destabilizare a pieţei valutare, că statul va procura case pentru tinerii profesori din 
localităţile rurale, că şeful statului negociază credite, iar poporul apreciază acest 
lucru etc.  
 
Imparţialitate şi obiectivitate. În ultima săptămână de campanie, NIT s-a remarcat 
printr-un pronunţat comportament  tendenţios, orientat spre promovarea mesajelor 
electorale ale PCRM şi denigrarea partidelor de orientate liberală. La reflectarea 
campaniei, reporterii şi editorii de la NIT au recurs de multe ori la procedee străine 
jurnalismului profesionist, cum ar fi deturnarea mesajului, asociaţiile false, 
comentarii şi fapte neseparate de opinii. Unele materiale au promovat limbajul urii, 
insultând şi instigând la ură împotriva anumitor concurenţi electorali. În perioada 
de raport, s-a păstrat tendinţa de a trece sub tăcere unele evenimente şi de a 
evidenţia altele, prin difuzarea repetată a subiectelor, precum şi de a selecta de pe 
agendă doar acele informaţii care pun guvernarea în lumină pozitivă, iar opoziţia – 
în lumină negativă.  
 
Marea majoritate a ştirilor care se referă la concurenţii electorali au fost parţiale, 
favorizând masiv partidul de guvernământ care este prezentat drept singurul partid 
capabil să guverneze ţara, iar pe liderul acestuia Vladimir Voronin - drept un bun 
gospodar, un om înţelept, curajos, patriot, un mare iubitor de animale. PCRM şi 
autorităţile publice centrale au fost vizate în 41 de materiale, dintre care de 37 de 
ori în context pozitiv şi de 4 ori – neutru. De cele mai multe ori, materialele pozitive 
privind PCRM şi conducerea de vârf  au fost voluminoase, acestea prezentând un 
singur punct de vedere. Astfel, la 20 iulie, NIT pune pe post, la rubrica Electorala 
2009, un material privind Rezoluţia adunării republicane a veteranilor, cu durata 
de 5 minute şi 30 secunde (!), în care poporul este îndemnat să voteze pentru 
PCRM. După discursurile vorbitorilor şi al lui Vladimir Voronin care laudă PCRM 
şi blamează opoziţia, urmează părerile a 4 participanţi la eveniment, care repetă 
sloganurile electorale ale PCRM. Liderii opoziţiei nu sunt citaţi, deşi aceştia au fost 
acuzaţi că ar dori să vină la putere pentru a avea acces la banii din buget şi pentru a 
scăpa de pedeapsa pentru că ar fi provocat dezordinea din 7 aprilie.  
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Un alt material amplu (aproximativ 4 minute) a informat despre iniţiativa şefului 
statului de a reînfiinţa raionul Căinari şi reacţiile fericite ale locuitorilor, deşi e 
vorba doar de o iniţiativă: “Orăşelul Căinari ar putea deveni o puternică zonă economică 
cu noi locuri de muncă şi infrastructură dezvoltată care ar atrage investitorii. Schimbarea 
s-ar putea produce dacă orăşelului i-ar fi acordat statutul de raion la iniţiativa discutată 
luna trecută de şeful satului. Noutatea îi bucură pe localnicii care spun că îşi pun 
speranţele în actualul partid de guvernământ” (24 iulie). În aceeaşi ştire reporterul 
apare pe rol de expert şi anunţă că „la 5 aprilie pentru PCRM au votat în jur de 60 la 
sută din locuitorii orăşelului, iar la 29 iulie se aşteaptă că această cifră să atingă peste 80 la 
sută, oamenii crezând în cei care pot şi vor să le ofere o viaţă mai uşoară”.  
 
Ştirea privind inaugurarea unui apeduct în satul Buşila, Ungheni (25 iulie), la fel la 
iniţiativa şefului statului, informează că “lumea a simţit pe parcursul a 8 ani grija 
permanentă a preşedintelui faţă de popor”, iar în materialul despre crearea unei coaliţii 
la nivel local între PCRM şi PPCD (22 iulie), NIT relatează că după doi ani de 
guvernare a democraţilor, raionul Hânceşti a fost transformat dintr-o localitate 
prosperă în paragină, de aceea era nevoie de consolidarea puterilor. Materialul 
despre inaugurarea a două servicii medicale de urgenţă în raionul Nisporeni 
informează că locuitorii au scăpat de probleme în plus şi că mulţumesc din suflet 
conducerii ţării pentru grijă.  
 
Promovarea PCRM se face şi prin imagine – secera şi ciocanul, simbolurile PCRM, 
apar în prim-plan în mai multe ştiri, cum ar fi materialul despre rezultatele 
Barometrului de Opinie Publică din 20 iulie (secera si ciocanul şi sloganul “Să ne 
apărăm Patria!” au apărut pe ecran timp de 15 secunde), materialul de la conferinţa 
de presă a Uniunii veteranilor de război din Afganistan (23 iulie), conferinţele de 
presă ale reprezentanţilor PCRM (20 iulie, 27 iulie). 
 
Marea majoritatea a ştirilor care au vizat partidele de orientare liberală nu au 
reflectat veridic, echilibrat şi imparţial acţiunile acestora. Informaţia fie a fost 
cenzurată (în cazurile în care aceasta ar fi putut să prejudicieze imaginea PCRM), 
fie a fost ignorată (dacă nu putea fi folosită împotriva partidelor de opoziţie). În 
total, ceilalţi concurenţi electorali, cu excepţia PPCD, au fost vizaţi de 25 de ori, 
dintre care 22 în context negativ şi 3 – neutru. Deseori, reporterii nu au relatat, ci au 
comentat evenimentele descrise. În multe cazuri, jurnaliştii nu au informat publicul 
asupra a ceea ce se întâmplă, ci au spus oamenilor ce să creadă despre anumite 
evenimente. 
 
La NIT au fost înregistrate mai multe cazuri de nerespectare a p. 16 al 
Regulamentului de reflectare a campaniei electorale în mass-media, aprobat de 
CEC, fiind difuzate o serie de ştiri în care apar demnitari de stat care sunt angajaţi 
şi în campania electorală (vezi, de exemplu, ştirile privind înmânarea medaliilor de 
către preşedintele Voronin (20 iulie), cererea premierului Greceanîi de a achita toate 
pensiile şi salariile (20 iulie), participarea premierului Greceanîi la inaugurarea 
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unui centru medical renovat (23 iulie), participarea preşedintelui Voronin la 
inaugurarea Terminalului cerealier de la Giurgiuleşti (24 iulie, 26 iulie), la 
inaugurarea sediului renovat al Băncii de Economii (24 iulie), la inaugurarea la 
Ciorescu a unui monument al ostaşilor căzuţi în război (26 iulie), participarea 
ministrului-adjunct al Economiei Iurie Muntean, candidat pe listele PCRM, la darea 
în exploatare a unei conducte de gaze naturale, unde s-a referit la meritele 
ministerului în realizarea proiectului respectiv şi a făcut agitaţie electorală  (27 
iulie).  
 
Majoritatea materialelor care se refereau la alţi concurenţi electorali decât PCRM şi 
PPCD, au defavorizat partidele de orientare liberală – PL, PLDM şi AMN. Cele mai 
mediatizate au fost PL şi AMN, care au apărut în context negativ de câte 12 ori 
fiecare. Astfel, la 21 iulie, NIT informează că “Serafim Urechean nu se mai vede 
preşedinte de ţară. Serafim Urechean, liderul AMN, a făcut astăzi o dezvăluire istorică. El a 
recunoscut astăzi în faţa presei că niciodată nu s-a cerut în funcţia de şef al statului. (...) 
Probabil derutat de acest rezultat (Barometrul de opinie publică, n.n.) Serafim Urechean 
renunţă la dorinţa sa de a ajunge preşedinte. Soluţie stranie deoarece Serafim Urechean a 
pretins să conducă ţara încă din alegerile trecute”. Subiectul a fost reluat la 27 iulie. Un 
alt subiect care a fost reflectat de mai multe ori în perioada de raport s-a referit la o 
posibilă implicare a unui candidat de pe lista AMN în activităţi ilicite.  
 
Din cele 12 materiale care au pus în lumină negativă Partidul Liberal, 5 au reprodus 
una şi aceeaşi informaţie: atacul verbal la adresa lui Dorin Chirtoacă din partea 
unei cetăţene. “Vocea poporului urmăreşte reprezentanţii Partidului Liberal. Unii oameni, 
mai îndrăzneţi din fire, nu mai aşteaptă o întâlnire cu alegatorii şi decid să spună ce cred 
despre liberali chiar în stradă”, anunţă prezentatorul, după care urmează insertul 
respectiv care îi etichetează pe liderii opoziţiei drept bandiţi, face asocierea dintre 
Chirtoacă şi Hitler şi culminează cu vociferarea femeii ”Da la bot nu-ţi lua, dle 
Chirtoacă, a?!”. Astfel, postul promovează limbajul violent şi instigă la ură 
împotriva unui anumit concurent electoral (a se vedea Studiul de caz nr.2). 
 
O altă ştire denigratoare la adresa liderilor de opoziţie se referă la un accident cu 
consecinţe letale care s-a produs în timpul pregătirilor pentru o întâlnire electorală 
a PL. Stilul de narare, plin de epitete, care e potrivit pentru un comentariu,  dar nu 
pentru o ştire, dar şi sursele de informare la care recurge reporterul denotă 
tendenţiozitatea acestuia în raport cu subiecţii ştirii. Informaţia din textul citit de 
reporter este prezentată aproape integral fără a face trimitere la vreo sursă. Deşi 
este  vorba despre un accident cu consecinţe mortale, reporterul de la NIT nu 
încearcă să obţină detalii de la poliţie sau spitalul de urgenţă, ci se limitează la a-l 
cita pe unul din martori care, din cauza că nu  dorea să fie filmat, a ameninţat că va 
rupe gatul jurnalistului dacă va include imaginea sa în reportaj (a se vedea studiul 
de caz nr. 1).   
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PLDM este denigrat prin câteva ştiri prin care se afirmă că acest concurent electoral 
ar avea legături cu reprezentanţii lumii interlope. NIT afirmă, în baza unui material 
video preluat de pe internet, că PLDM cere susţinerea în alegeri a persoanelor cu 
trecut criminal. Din imagine nu este clar cine sunt persoanele care vorbesc, iar 
reporterul afirmă că e vorba de foşti puşcăriaşi  cu corpul acoperit de tatuaje. Din 
cauza calităţii proaste a imaginii şi sunetului, este destul de dificil de distins ceea ce 
discută persoanele respective (24 iulie). Ştirea despre amânarea unui eveniment al 
PLDM în Piaţa Marii Adunări Naţionale, din cauza ploilor puternice, este de fapt 
un comentariu în care un analist politic face o paralelă între jeep-uri luxoase  şi 
costume scumpe şi oamenii simpli rămaşi în ploaie (20 iulie). 
 
În multe cazuri, reporterii de la NIT nu separă faptele de opinie şi includ în ştiri 
părerile proprii vizavi de anumite subiecte. Astfel, în perioada de referinţă, NIT a 
pus pe post 2 ştiri în care reporterul, fără a face trimitere la vreo sursă, anunţă 
procentajul alegătorilor din anumite localităţi care vor vota în alegerile din 29 iulie 
pentru Partidul Comuniştilor. Reporterii mai afirmă că locuitorii din Edineţ îşi aduc 
aminte cu groază de timpurile când ţara era condusă de democraţi (27 iulie), că locuitorii 
din Căinari  nu se vor lăsa însă intimidaţi, că  amintirea de la 7 aprilie le dă şi acum fiori 
(24 iulie), că 27 iulie va rămâne o dată istorică pentru o localitate din raionul 
Căuşeni, în această zi fiind dată în exploatare o conductă de gaze (27 iulie).  
 
Corectitudinea şi echilibrul surselor/pluralismul de opinie. Rezultatele 
monitorizării relevă că NIT nu ţine cont de criteriile pluralismului de opinii şi,  prin 
selectarea surselor, nu oferă telespectatorilor suficiente puncte de vedere pentru ca 
aceştia să-şi poată forma păreri proprii cu privire la actorii electorali. Majoritatea 
ştirilor cu caracter electoral au fost inspirate fie dintr-o singură sursă, fie din mai 
multe surse, dar care exprimau acelaşi punct de vedere.  
 
Din 31 de materiale controversate, difuzate în perioada 20-28 iulie, doar 11 au oferit 
cuvânt tuturor părţilor vizate în conflict. De regulă, acuzaţiile la adresa PCRM sunt 
echilibrate cu replica reprezentanţilor acestui concurent electoral, în timp ce 
acuzaţiile aduse celorlalţi actori electorali rămân în cele mai multe cazuri fără 
răspuns.  
 
Astfel, la 27 iulie, NIT îl citează pe Mark Tkaciuk, reprezentantul PCRM, care 
consideră că opoziţia a pierdut dreptul moral la victoria în alegeri, lansând diferite 
acuzaţii la adresa liderilor acesteia – sunt secte totalitare înrăite, iar racketul politic 
pentru care au manifestat mii de tineri a scuipat in ei, i-a folosit drept carne de tun. 
Opoziţiei nu i se oferă dreptul la replică.   
 
Alte exemple de ştiri dezechilibrate: conferinţa de presă a PCRM, la care Grigore 
Petrenco acuză mai multe mass-media, dar şi un membru al PLDM, de 
tendenţiozitate (20 iulie); materialul electoral al PCRM în care Igor Dodon atacă 
opoziţia, afirmând că aceasta nu va vota preşedintele în continuare şi va declanşa 
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noi alegeri, care vor genera noi cheltuieli (24 iulie); ştirea care atacă administraţia 
publică locală din Chişinău că nu face nimic pentru a pune capăt inundaţiilor (22 
iulie); ştirea despre candidaţii în alegeri bănuiţi că ar fi implicaţi în emiterea de 
bancnote false (22 iulie); atacul Uniunii veteranilor războiului din Afganistan 
asupra partidelor de opoziţie (23 iulie) etc.  
 
Toate aceste materiale contravin prevederilor Regulamentului CEC, potrivit căruia 
radiodifuzorii sunt obligaţi să reflecte echilibrat şi imparţial campania electorală, 
iar ştirile cu caracter electoral trebuie să asigure imparţialitatea, echilibrul şi 
favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea punctelor de vedere ale oponenţilor. 
 
Limbajul şi imaginile utilizate. Pe parcursul campaniei electorale, NIT a exploatat  
masiv imaginile preluate în ziua de 7 aprilie în timpul protestelor violente, acestea 
însoţind de regulă materialele ce vizau în context negativ concurenţii electorali din 
opoziţie. Drept exemplu poate servi ştirea despre amânarea unui eveniment în 
masă planificat de PLDM, din cauza ploilor puternice, care a fost însoţită de 
imagini ce prezentau devastarea clădirilor Parlamentului şi Preşedinţiei (20 iulie).  
 
Postul respectiv a recurs în unele cazuri la montaj, pentru a amplifica efectul 
mesajului. Astfel, în ştirea de la conferinţa de presă comună a PL, PLDM şi AMN se 
pune accentul pe afirmaţiile lui Urechean că nu ar pretinde să fie preşedinte de 
ţară. Ştirea combate aceste afirmaţii, în material fiind incluse imagini preluate în 
alte zile în care Urechean afirmă: „Eu vreu, eu vreu, eu vreu şi o să fiu preşedinte”, 
urmat de un cadru în care Vladimir Filat zâmbeşte ironic. Este evident că s-a recurs 
la repetiţia anumitor secvenţe şi la montaj pentru a crea impresia că între lideri de 
opoziţie există disensiuni (21 iulie). 
 

   
 

 
EU TV 
Implicarea în campania electorală. În perioada 20-28 iulie, postul EU TV a difuzat 
54 de ştiri cu caracter electoral direct sau indirect, inclusiv 24 de ştiri la rubrica 
Electorala 2009. În cadrul emisiunii Monitor de marţi, 28 iulie, Eu TV a pus pe post 
opt reportaje care au vizat procesul electoral şi activitatea Guvernului, inclusiv 
două ştiri care au favorizat indirect concurentul electoral PCRM (un reportaj de la o 
şedinţă guvernamentală în problema creditelor pentru iniţierea afacerilor de către 
tineri, din care aflăm că suma creditului pentru iniţierea afacerilor s-a majorat, iar 
în imagini apare vicepremierul Victor Stepaniuc care este şi candidat PCRM; o ştire 
despre compensaţiile acordate de Guvern victimelor represiunilor politice), precum 
şi un reportaj care favorizează indirect PPCD (vizita vicepremierului Iurie Roşca la 
Agenţia Rezerve Materiale de Stat). De notat că în perioada 20-28 iulie la EU TV au 
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fost difuzate, în total, şase ştiri de câte 2-3 minute fiecare despre activitatea 
vicepremierului Iurie Roşca care este şi liderul PPCD, iar apariţiile sale frecvente la 
televiziune favorizează indirect respectivul concurent electoral.  

 localitatea Feşteliţa, raionul Ştefan-Vodă, care ar 
fi avut loc „numai graţie PPCD”. 

ronin salută 
intenţia Chinei de a oferi R. Moldova un credit de 1 mlrd dolari etc.).  

Imparţialitate şi obiectivitate. În perioada de referinţă, EU TV a continuat să 
favorizeze PPCD şi să prezinte în lumină neutră sau pozitivă PCRM, pe când 
concurenţii electorali care reprezintă partidele de orientare liberală au fost 
dezavantajaţi în mai multe ştiri, în special prin faptul că nu le-a fost oferit dreptul 
la replică în ştirile controversate. Simpatia EU TV pentru PPCD şi candidaţii acestui 
partid se manifestă nu doar prin mediatizarea aproape cotidiană a activităţii 
intense a vicepremierului Roşca (20 iulie – vizită la o unitate militară, 21 iulie – 
vizite la Brigada de infanterie militarizată din Bălţi şi la penitenciarul din Cricova, 
22 iulie – vizită la Regimentul de patrulă „Scut”, 23 iulie – şedinţă în problemele 
migraţiei, prezidată de Iu. Roşca), ci şi prin prezentarea detaliată a declaraţiilor 
făcute de candidaţii PCCD la funcţia de deputat în Parlament, de fiecare dată aceste 
declaraţii fiind anunţate în sumarul buletinului de ştiri ca fiind cele mai importante 
evenimente ale zilei (20, 22, 24, 25, 26, 27 iulie). La 27 iulie, în afara rubricii 
Electorala 2009, a fost pusă pe post o ştire despre declaraţiile făcute de analistul V. 
Socor care ar fi spus că speră ca PPCD să acceadă în Parlamentul Republicii 
Moldova, în acelaşi timp afirmându-se că „partidele liberale au făcut un joc murdar”. 
La 27 iulie, în cadrul rubricii Electorala 2009, a fost prezentat un reportaj despre 
renovarea căminului cultural din

În acelaşi timp, EU TV a prezentat mai multe reportaje pozitive despre activitatea 
guvernării şi despre declaraţiile cu caracter vădit electoral ale primului ministru Z. 
Greceanîi, candidat PCRM (20 iulie – Greceanîi a cerut să fie verificate cauzele 
restanţelor salariale; 22 iulie – jumătate din deponenţii Investprivatbank şi-au 
primit banii – declaraţii de la conferinţa de presă a Z. Greceanîi în sediul şi pe 
fundalul cu simbolurile PCRM; în aceeaşi ediţie – preţul gazelor naturale va scădea, 
iar ANRE va revedea tarifele în scopul micşorării acestora; 23 iulie – semnarea 
memorandumului privind acordarea unui credit de un miliard de dolari de o 
companie chineză; 24 iulie – inaugurarea terminalului cerealier din Giurgiuleşti, în 
imagini apar candidaţii PCRM Voronin şi Dodon; 26 iulie – V. Vo

În ce priveşte alţi concurenţi electorali, în special partidele de orientare liberală, 
aceştia au fost prezentaţi mai mult în context negativ. Astfel, la 22 iulie a fost pus 
pe post un reportaj de la conferinţa de presă a procurorului general V. Gurbulea 
care din nou a declarat că „dezordinile în masă din 7 aprilie au fost organizate, iar acest 
lucru este cert”. În momentul în care jurnalistul redă spusele procurorului despre 
„membrii unor grupări radicale care au venit în Moldova din străinătate” sunt reluate 
imagini din 7 aprilie, în care apar liderii opoziţiei Dorin Chirtoacă şi Vlad Filat. În 
reportaj se menţionează şi faptul că, printre cei cărora le-au fost intentate dosare 
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penale după 7 aprilie, sunt membri ai PL şi PLDM, fără să se dea numele acestor 
persoane. EU TV nu a solicitat replica liderilor partidelor de opoziţie la acuzaţiile 
lui V. Gurbulea, încălcând grav normele etice şi deontologice. 

ă se înţeleagă că ar exista mai multe greşeli, iar primăria nu le 
corectează.  

 
Chirtoacă de o cetăţeancă, materialul fiind anunţat: „D. Chirtoacă huiduit în stradă”. 

şedinte interimar al raionului 
Hânceşti a fost ales un consilier din partea PPCD. 

Activitatea administraţiei publice locale din municipiul Chişinău, asociată cu Dorin 
Chirtoacă, primar general şi candidat PL, s-a aflat în atenţia EU TV în mai multe 
reportaje. La 21 iulie a fost pus pe post un material de la şedinţa Consiliului 
municipal Chişinău, condusă de preşedintele şedinţei Alexandru Corduneanu 
(PPCD). După discuţiile controversate pe marginea chestiunii privind situaţia în 
Direcţia sănătate, fracţiunea PL a plecat de la şedinţă, iar EU TV a anunţat că 
„fracţiunea PL s-a dezlănţuit”. La 26 iulie, postul de televiziune afirmă că „denumirile 
eronate ale străzilor din Chişinău sunt o problemă care lasă rece administraţia Capitalei”. 
Chiar dacă EU TV prezintă un singur caz cu o denumire scrisă greşit pe indicatoare 
(„Maria Cibotari” în loc de „Maria Cebotari”), în reportaj de vorbeşte despre greşeli 
la plural. Mai mult, la finele materialului se aminteşte că în Chişinău sunt peste 300 
de străzi, lăsând s

PL este defavorizat şi prin selectarea părtinitoare a subiectelor prezentate şi a 
timpului acordat acestora. Astfel, la 20 iulie, D. Chirtoacă apare în două ştiri: una 
de 33 secunde de la conferinţa de presă în care PL a acuzat guvernarea de ruinarea 
ţării, şi alta – de 2 minute 40 secunde – despre atacul verbal la care a fost supus

La 22 iulie, EU TV a pus pe post un reportaj tendenţios despre situaţia de conflict 
din Consiliul raional Hânceşti care prezintă în lumină defavorabilă concurentul 
electoral Partidul Democrat. Sub genericul „Cad capete în Consiliul Raional din 
Hânceşti! Astăzi Consiliul a votat suspendarea activităţii preşedintelui Consiliului Raional 
Hânceşti şi a celor 2 vicepreşedinţi responsabili de domeniul agriculturii şi economiei. 
Motivul sancţionării este abuzul de putere în favoarea unor partide şi delapidări de 
fonduri” s-a relatat despre şedinţa extraordinară a Consiliului raional Hânceşti. 
Reporterul nu a oferit detalii privind învinuirile de deturnare de fonduri, fiind 
prezentată doar opinia unui singur consilier care îl acuză pe preşedintele raionului 
A. Chetraru că ar fi oferit sediu pentru filiala Partidului Democrat din care face 
parte. EU TV nu a oferit dreptul la replică celor vizaţi (preşedintele raionului a fost 
contactat la telefon, iar după ce a spus că este în şedinţă şi nu poate vorbi, 
reporterul nu a mai revenit; la fel, nu au fost intervievaţi cei doi vicepreşedinţi sau 
reprezentanţii PDM). De remarcat că a doua zi după acest eveniment, A. Chetraru a 
convocat o conferinţă de presă, la care a declarat că şedinţă Consiliului raional a 
fost convocată ilegal, însă EU TV nu a mai prezentat acest eveniment la ştiri. La 
sfârşitul reportajului de la Hânceşti, se anunţă că pre
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Corectitudinea şi echilibrul surselor/pluralismul de opinie. Din cele 9 ştiri 
controversate puse pe post în perioada de raport, poziţiile ambelor părţi implicate 
au fost prezentate în doar 3 cazuri. În timp ce declaraţiile partidelor de opoziţie 
sunt echilibrate prin solicitarea punctului de vedere al reprezentanţilor PCRM, 
principiul respectiv nu se aplică de regulă şi în cazul declaraţiilor partidului de 
guvernământ. De exemplu, la 21 iulie, când Asociaţia „Promo-Lex” care 
implementează un proiect de observare a alegerilor a acuzat reprezentanţii PCRM 
că intimidează observatorii, EU TV a prezentat şi replica reprezentantului PCRM la 
CEC S. Sârbu, iar la 23 iulie, în ştirea despre cererea PL adresată Procuraturii 
Generale de a dezminţi declaraţiile privind implicarea membrilor acestui partid în 
organizarea protestelor din 7 aprilie, a fost pusă pe post şi replica procurorului 
general V. Gurbulea. Însă în ştirile difuzate la 23 şi 24 iulie, în care Partidul 
Socialiştilor „Patria-Rodina” şi Uniunea veteranilor războiului din Afganistan au 

cut apeluri către cetăţeni de a vota PCRM şi au lansat acuzaţii dure la adresa 
rale, replica acestora a lipsit. 

să admită abateri de la principiile etice şi 
eontologice, acest fapt afectând procesul de reflectare a campaniei electorale de o 

manier
 

- 

nţionarea de către CEC, în ultima 
săptămână s-a înregistrat o uşoară îmbunătăţire la capitolul imparţialitate, 

  
- 

electorală care promovează imaginea actualei guvernări şi, implicit, a 

 
- 

toral fiind pozitive, iar 
cele care au vizat partidele de opoziţie au fost denigratoare. Postul a 

 
- 

campania electorală şi concurenţii 
electorali. Numărul mare de ştiri care favorizează PPCD indică asupra 
partizanatului în favoarea acestui partid.  

fă
partidelor libe
 
4. Concluzii 
 
În baza rezultatelor monitorizării se poate de constatat că, în perioada 20-28 iulie 
2009, posturile monitorizate au continuat 
d

ă corectă, echilibrată şi imparţială. 

La posturile publice Moldova 1 şi Radio Moldova s-a menţinut tendinţa de a  
respecta selectiv principiile reflectării echitabile, echilibrate şi imparţiale a 
alegerilor parlamentare. După ate

obiectivitate şi pluralism de opinie.  

Postul cu acoperire naţională Prime TV a difuzat mai multe ştiri cu tangenţă 

PCRM. Ceilalţi concurenţi electorali nu au fost prezenţi în buletinele de ştiri.  

Postul cu acoperire quasi-naţională NIT a promovat deschis PCRM-ul, 
marea majoritate a ştirilor despre acest concurent elec

promovat limbajul jurnalistic agresiv şi limbajul urii.  

Postul cu acoperire quasi-naţională EU TV reflectă relativ imparţial 
evenimentele legate direct sau indirect de 
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5. Acţiuni întreprinse pentru ameliorarea situaţiei 
 
Pe parcursul campaniei electorale, CIJ a elaborat 5 rapoarte de monitorizare, care 
au fost făcute publice în conferinţe de presă, difuzate prin e-mail şi plasate pe site-
ul CIJ şi portalul de ştiri Moldova azi (www.azi.md). Cazurile flagrante de 

călcare a principiilor etice şi profesionale au fost analizate în studii de caz, acestea 

artele au fost trimise CEC şi CCA cu solicitarea de a se lua măsurile 
ecesare pentru a asigura imparţialitatea, echilibrul şi favorizarea liberei formări a 

onenţilor. Iar, în cazul subiectelor ce 
izează situaţii de conflict, să respecte principiul de informare din mai multe surse, în 

A. În ambele cazuri, comunicatele s-au 
dresat tuturor posturilor TV şi radio care reflectă campania, fără a face trimitere la 

a 23 iulie CCA a atenţionat 6 posturi – Moldova 1, NIT, Pro TV, Eu TV, TV 7 şi N4 
 asupra nerespectării pluralismului de opinie în programele informative. 

6. R o
 

• orizate ar trebui să utilizeze rapoartele de monitorizare ca 
instrumente de autoreglementare şi să elimine carenţele, astfel încât în 
viit

; 
 şi 

 Să reflecte veridic evenimentele fără a deforma sensul realităţii prin 
rarea informaţiei şi „sterilizarea” mesajelor concurenţilor electorali. 

în
fiind plasate pe portalul informaţional Moldova azi. 
 
Toate rapo
n
opiniilor.  
 
La 13 iulie, CCA a emis un comunicat în care „recomandă radiodifuzorilor să asigure în 
programele de ştiri imparţialitatea, echilibrul şi favorizarea liberei informări a opiniilor prin 
prezentarea principalelor puncte de vedere ale op
v
conformitate cu art.7 al Codului audiovizualului”.  
 
La 16 iulie, CCA a difuzat un nou comunicat în care se spune că în ultima perioadă 
în adresa CCA parvin semnale din partea mai multor consumatori de programe 
potrivit cărora, în cadrul serviciilor de programe ale unor radiodifuzori sunt 
plasate emisiuni cu caracter electoral care nu corespund grilelor de emisie şi 
Regulamentelor interne aprobate de CC
a
cazuri concrete de încălcare a legislaţiei. 
 
L
- 
 
 

ec mandări: 

Mass-media monit

oarele alegeri:  
Moldova 1 şi Radio Moldova 
– Să informeze corect, imparţial şi echidistant alegătorii
– Să elimine discriminările în aplicarea principiul pluralismului
diversităţii de opinie şi în oferirea dreptului la replică; 
–
cenzu
 
NIT 
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– Să renunţe, în ştiri, la aprecierea/comentarea evenimentelor electorale 
ale partidelor politice sau a reprezentanţilor acestora; 
– Să elimine discriminările în aplicarea principiul pluralismului şi 
diversităţii de opinie şi în oferirea dreptului la replică; 
– Să ţină cont de convingerile politice ale diferitelor categorii ale 

nsul realităţii prin 
montaj şi comentarii; 

zeze mesaje care instigă la ură şi violenţă. 
 

Pri
 Să se implice în reflectarea campaniei electorale, asigurând accesul 

icului la mai multe surse de informaţie. 

Să elimine carenţele legate de reflectarea neechilibrată a părţilor 

• izeze 
şi  ia măsuri pentru a asigura prezentarea echilibrată, în interesul 

• 

la libera exprimare a opiniilor şi dreptul la 
libera comunicare a informaţiilor prin intermediul mijloacelor de 
radiodifuziune şi televiziune. 

ă activităţile 
are a unor alegeri libere şi corecte demarate de Coaliţia 2005 şi 2007. La moment 

oaliţia 2009 întruneşte peste 70 de organizaţii neguvernamentale 

populaţiei, asigurând echilibrul şi diversitatea opiniilor, dar şi libertatea 
de exprimare; 
– Să reflecte veridic evenimentele fără a deforma se

- Să nu difu

me TV 
–

publ
 
EU TV 
– Să respecte principiul imparţialităţii în raport cu toţi concurenţii 
electorali; 
– 
implicate în situaţii de conflict. 
  

Consiliul de Observatori al Companiei Teleradio-Moldova să se autoses
să

publicului, a evenimentelor electorale la Moldova 1 şi Radio Moldova.  
 

Consiliul Coordonator al Audiovizualului să se autosesizeze şi să 
sancţioneze, în conformitate cu prevederile Codului Audiovizualului, 
radiodifuzorii care încalcă dreptul locuitorilor RM la informare completă, 
obiectivă şi veridică, dreptul 

 
 
 
 
 
 
 
 
Coaliţia 2009 este o uniune benevolă de organizaţii neguvernamentale din Republica 
Moldova care au drept scop sa contribuie la asigurarea unor alegeri libere, corecte, 
transparente şi democratice ale Parlamentului Republicii Moldova şi continu
de promov
C
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ANEXĂ 
 
Studiu de caz nr.1 
NIT, CURIER, 22 iulie, ora 21.30  

?, când?, unde?, cum? şi de ce?, ci face o 
inteză a unor evenimente care s-au produs în ultimele zile, narate pe un ton ironic, 

campanie electorală aduc doar veşti sumbre şi 
enorociri pentru partidele liberale. Nici unul din cele 3 partide nu a scăpat de năpastă”, 

a o întâlnire care a fost 
nulată din cauza unui deces. Un bărbat care participa la lucrările de organizare a întâlnirii 

e accidentul propriu-zis, această informaţie servind 
ai mult ca detaliu de umplutură într-o ştire în care se doreşte să se arate că 

Prezentator: Octavian Volcu; Reporter: anonim 
 
În buletinul de ştiri din 22 iulie, NIT pune pe post un material produs cu grave 
abateri de la rigorile jurnalistice de scriere a ştirilor. Deşi se bazează pe un accident 
în urma căruia a decedat o persoană, materialul nu oferă detalii care ar răspunde la 
întrebările jurnalistice de bază – cine?, ce
s
în special în prima parte a materialului.  
 
După ce prezentatorul din studio anunţă că “Ghinioanele se ţin lanţ de liberali. Un 
bărbat a decedat prin electrocutare în timp ce participa la pregătirea unei întâlniri electorale 
a Partidului Liberal. Ultimele zile de 
n
autorul, care este anonim, continuă:  
 
„Primii au fost loviţi liberal-democraţii. Duminică o ploaie puternică a oprit desfăşurarea 
unei acţiuni în masă planificată de Vlad Filat. Apele au curăţat Piaţa Marii Adunări 
Naţionale în câteva minute, iar protestul, la care Vlad Filat promitea să aducă probe despre 
aşa-zisa fraudare a alegerilor din 5 aprilie, a suferit eşec. Imediat după asta, luni, Serafim 
Urechean primeşte o teribilă veste de la Barometrul de opinie ca Partidul  Alianţa Moldova 
Noastră a căzut în preferinţele populaţiei mai jos de 3%. Marţi, Serafim Urechean declara 
deschis în faţa presei că nu mai aspiră la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova. 
Astăzi, un nou ghinion – un caz tragic din Chişinău lasă o umbră aspra Partidului Liberal. 
În această seară liberalul Dorin Chirtoacă urma să participe l
a
a fost electrocutat mortal. Toate încercările de a-l salva au eşuat”. 
 
Judecând după modul în care a fost structurat materialul – la început se dau detalii 
despre ploaie/Filat şi Barometrul de opinie/Urechean, şi abia după aceasta urmează 
detalii despre accidentul soldat cu un deces – constatăm că faptului jurnalistic 
(decesul persoanei) îi este atribuit un rol secundar în acest material. Materialul nu 
are drept scop informarea despr
m
liberalii suferă eşec după eşec.   
 
Stilul de narare, plin de epitete, care e potrivit pentru un comentariu,  dar nu 
pentru o ştire, dar şi sursele de informare la care recurge reporterul denotă 
tendenţiozitatea acestuia în raport cu subiecţii ştirii. Informaţia din textul citit de 
reporter este prezentată aproape integral fără a face trimitere la vreo sursă. Deşi 
este  vorba despre un accident cu consecinţe mortale, reporterul de la NIT nu 
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încearcă să obţină detalii de la poliţie sau spitalul de urgenţă, ci se limitează la a-l 
cita pe unul din martori care, din cauza că nu  dorea să fie filmat, a ameninţat că va 
rupe gâtul jurnalistului dacă va include imaginea sa în reportaj. În continuare 
reporterul anunţă că a încercat să obţină informaţii de la preşedintele fracţiunii PL 
în Consiliul municipal şi de la Dorin Chirtoacă, care la momentul accidentului nu 

 un astfel de material a fost inclus în buletinul de ştiri de la 
IT vorbeşte o dată în plus despre partizanatul postului în defavoarea anumitor 

i.  

 23 iulie.  
rezentator: Octavian Volcu  

cuzaţiile aduse de poliţie PL că ar fi depăşit ora prevăzută pentru 
esfăşurarea întâlnirii cu alegătorii din Băcioi, Ialoveni, aceasta continuând şi după 

bal al unei cetăţene la adresa lui Chirtoacă,  în prezenţa presei şi a lui 
hirtoacă. Din material nu este clar cine este persoana, unde şi când a avut loc 

cu 11 deputaţi. O să biruie comuniştii că comuniştii e un partid 
umneavoastră numai minciuni şi învinovăţiţi şi speriaţi pensionarii că o să 

a 21 iulie, insertul respectiv este reluat de NIT, acesta fiind prezentat ca o ştire 

torii şi decid să spună 
 cred despre liberali chiar în stradă. Cea mai vizitată ştire de săptămâna aceasta pe site-ul 

nostru este cea în care vicepreşedintele PL este huiduit de o femeie”. 

se aflau în acel loc, şi notează că primul a refuzat să dea detalii, iar al doilea nu a 
fost de găsit.  
În concluzie, faptul că
N
concurenţi electoral
 
Studiu de caz nr.2 
NIT. Curier. 21, 22,
P
Reporter: anonim 
 
La 20 iulie, postul privat de televiziune cu acoperire quasi-naţională NIT a difuzat 
un subiect potrivit căruia Partidul Liberal ar încălca Codul electoral. Materialul se 
axează pe a
d
orele 22.00. 
 
Materialul include mai multe surse, în final fiind inserat un fragment care prezintă 
un atac ver
C
incidentul. 
 
Insert: Dumneavoastră semănaţi tare cu Ghitler, dumneavoastră trebuie să vă puneţi 
musteţi şi - copia Ghitler. Iaca Filat tot aşa şi aista, dl Urechean, eu îl ştiu tare de mulţi ani, 
că eu am fost sub aripa lui, am fost preşedinte de profcom într-o întreprindere şi am fost 
iurist-economist şi îl ştiu pe dl Urechean ce bandit e el şi toţi acolo sunteţi nişte  bandiţi 
care vraţi să veniţi la putere. Da n-o să vă margă, aţi înţeles? Dumneavoastră  trebuie să 
aveţi 61 de deputaţi ca să alegeţi preşedintele, dar nu o sa aveţi nică. Dacă o să veniţi 
dumneavoastră măcar 
puternic. Da d
ne luaţi paşapoartele.  
  
L
separată.  
 
Prezentatorul: “Vocea poporului urmăreşte reprezentanţii Partidului Liberal. Unii 
oameni, mai îndrăzneţi din fire, nu mai aşteaptă o întâlnire cu alegă
ce
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După care sunt reluate integral vociferările femeii, care culminează cu fraza „Da la 
ot nu-ţi lua, dle Chirtoacă, a?!!!” 

 NIT include acelaşi insert la finalul buletinului de ştiri, la rubrica No 
omment.  

ula auditoriului sentimente de dispreţ şi ură faţă de 
ubiecţii vizaţi în material.  

 

b
 
La 23 iulie,
C
 
Faptul că postul NIT include discursul violent integral al persoanei respective în 
prima ştire, după care îl izolează şi îl repetă de câteva ori indică asupra unor grave 
carenţe la capitolul etică şi deontologie, în special în ceea ce ţine de promovarea 
limbajului urii. Etichetele de bandiţi, mincinoşi şi asociaţiile dintre politicieni şi 
Hitler, amplificate prin repetiţie, cad sub incidenţa art. 13 al Codului de conduită a 
radiodifuzorilor, adoptat de CCA în 2007, care obligă radiodifuzorii să nu instige 
prin materialele lor la ură şi violenţă împotriva indivizilor sau grupurilor de 
persoane. Repetarea acestei secvenţe care nu corespunde nici celor mai elementare 
rigori ale unui material de presă indică asupra tendenţiozităţii postului NIT şi 
intenţiei acestuia de a inoc
s
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