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Introducere
În orice societate democratică, instituţiile mass-media au un rol extrem de important în monitorizarea
acţiunilor guvernării şi a altor actori politici şi sociali care gestionează puterea sau beneficiază de surse
publice sau surse care pot fi asociate banilor publici. Totodată, presa şi jurnaliştii au responsabilitatea de
”câini de pază” ai democraţiei, în sensul cel mai larg al acestei expresii, urmând să semnaleze derapajele
democratice şi orice alte abuzuri şi atentate la adresa drepturilor omului, delapidarea banilor şi a bunurilor
publice, luarea deciziilor care vizează treburile publice în mod netransparent sau în interesul privat/de grup
al unor persoane sau grupuri de persoane etc. Anume pentru că presa îndeplineşte sau ar trebui să
îndeplinească aceste funcţii sociale de mare importanţă şi de interes public major, libertatea presei şi a
jurnaliştilor este protejată şi facilitată în toată lumea democratică. Dacă însă mass-media funcţionează, în
totalitate sau parţial, ca instrument de influenţă şi manipulare sistematică a opiniei publice în interesul unor
persoane sau grupuri cunoscute oficial sau care acţionează ”din umbră”, inclusiv oameni de afaceri,
partide şi alte formaţiuni politice, grupuri de politicieni, şi/sau alte grupuri sau persoane care urmăresc
scopul capturării instituţiilor publice prin subordonarea acestora intereselor lor private sau de grup, acest
lucru demonstrează că înşişi respectivele instituţii mass-media sunt capturate. Astfel, mass-media
capturată nu-şi mai îndeplineşte funcţiile sale sociale, adică nu informează obiectiv societatea, ci o
manipulează şi distorsionează intenţionat şi sistematic realitatea pentru a justifica acţiunile de acaparare a
instituţiilor publice de către anumite grupuri de interese şi pentru a inocula publicului larg convingerea că
aceste acţiuni sunt necesare şi benefice.
În Republica Moldova, diferiţi experţi şi organizaţii neguvernamentale credibile au semnalat anterior şi
continuă să semnaleze tendinţe îngrijorătoare pe piaţa media, generate de lipsa unor reforme structurale şi
de accentuarea poziţiilor dominante, pe fundalul unei concurenţe neoneste. După anul 2009, când
guvernarea de opt ani a Partidului Comuniştilor a luat sfârşit, iar puterea a fost preluată de câteva partide
care s-au declarat pro-europene, în Moldova s-a anunţat aşa-numita liberalizare a pieţei mediatice pentru a
sparge monopolul statutului în domeniul mediatic, iar autorităţile şi-au asumat mai multe reforme în acest
sens. Însă aceste angajamente au fost şi rămân mai mult declarative, deoarece nu sunt urmate de acţiuni
concrete şi eficiente. Conform studiului „Reformele în domeniul mass-media în perioada 2009-2013: între
promisiuni şi fapte”1, elaborat de Asociaţia Presei Independente (API), „în anii 2011-2013 promovarea
reformelor mai mult a stagnat, clasa politică moldovenească „a amânat” aprobarea unor iniţiative
legislative şi normative foarte importante pentru dezvoltarea mass-media, iar implementarea practică a
unor legi deja adoptate are loc cu mari întârzieri. Astfel, planul de acţiuni pe segmentul audiovizualului, în
cea mai mare parte, a eşuat, iar obiectivele prioritare nu au fost atinse. Cu excepţia legislaţiei electorale, în
celelalte domenii (cadrul normativ, autoritatea de reglementare, serviciul public, autoritatea de
supraveghere, publicitate etc.), esenţiale pentru dezvoltarea audiovizualului autohton pe principii
democratice, reformele au fost şi continuă să fie înfăptuite cu jumătăţi de măsură, iar în unele cazuri –
mimate”.
Studiul „Pluralismul extern al mass-mediei din Republica Moldova în anul 2015”, realizat de Asociaţia
Presei Electronice (APEL)2, constată „o concentrare excesivă a proprietăţii şi a audienţei, ceea ce
favorizează crearea unor poziţii dominante în formarea opiniei publice şi duce la uniformizarea
conţinutului media, punând astfel în pericol pluralismul şi diversitatea în mass-media”. Aceeaşi
organizaţie remarcă3 un grad scăzut al pluralismului mediatic intern în cazul majorităţii televiziunilor
importante şi a unor site-uri de ştiri. Şi “Raportul asupra situaţiei presei din Republica Moldova în anul
2015”4, elaborat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), a semnalat regresul situaţiei presei în
Moldova: “Pe tot parcursul anului, o bună parte a instituţiilor de presă private s-au comportat adesea ca o
portavoce a partidelor şi a patronilor. Cazuri de partizanat politic şi/sau limitare a pluralismului de opinie
au ieşit în evidenţă în mod special pe durata alegerilor locale (…). În activitatea de după alegeri s-a putut
observa de asemenea că posturile TV controlate de politicieni şi-au racordat politicile editoriale la
1

http://api.md/upload/files/studiu-REFORMELE-en-WEB.pdf
http://apel.md/public/upload/md_2016.05.31_Pluralismul-extern-2015_ro.pdf
3
http://www.apel.md/public//upload/md_Pluralismul_intern_al_mass-media_din_RM_2014.pdf
4
http://www.media-azi.md/ro/publicatii/raport-asupra-situa%C8%9Biei-presei-din-republica-moldova-%C3%AEn-anul-2015
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interesele proprietarilor, în detrimentul pluralismului de opinie”. Conform rapoartelor de monitorizare a
mass-mediei5, această tendinţă s-a accentuat în timpul alegerilor prezidenţiale din anul 2016.
Deteriorarea situaţiei din Republica Moldova la capitolul libertatea presei şi libertatea jurnaliştilor a fost
atestată şi de către organizaţiile internaţionale care monitorizează dezvoltarea democratică în lume.
Organizaţia internaţională Freedom House plasează Republica Moldova în topul ţărilor cu presa parţial
liberă în raportul „Freedom of the Press”6, însă indicatorii care măsoară situaţia presei, inclusiv contextul
legal, politic, economic în care funcţionează mass-media nu au cunoscut îmbunătăţiri după anul 2011, iar
pe unele segmente se înregistrează un regres evident. Conform “Word Press Freedom Index” al
Organizaţiei internaşionale “Jurnaliştii fără Frontiere”7, în anul 2017 Republica Moldova ocupă locul 80
din 180 de ţări ale lumii incluse în acest clasament. Ţara noastră a pierdut patru poziţii în clasament faţă de
anul 2016, inclusiv pentru că “politica editorială a instituţiilor media din Republica Moldova este
influenţată de interesele politice ale proprietarilor, iar provocările majore sunt independenţa jurnalistică şi
transparenţa proprietăţii media”.
“Indicele situaţiei mass-media (ISMM) din Republica Moldova în 2016”8, realizat de CJI, atestă “o
situaţie generală gravă a mass-media în Republica Moldova. Cele mai afectate zone sunt contextul politic,
urmat, ca gravitate, de mediul economic şi de securitatea spaţiului mediatic, ca parte a securităţii spaţiului
informaţional naţional”. În Rezoluţia Forumului Mass-Media 20169, experţii şi comunitatea jurnalistică
din Moldova au atestat “o concurenţă neloială în domeniul mass-media şi în cel al publicităţii comerciale,
o degradare fără precedent a calităţii produselor mediatice oferite de multiple mass-media importante, mai
ales, în perioada alegerilor prezidenţiale care mai degrabă au dezinformat decât au informat electoratul,
îndemnând angajaţii din mass-media să se opună controlului politic şi/sau economic şi să revină la
respectarea standardelor profesionale, exercitându-şi misiunea firească în beneficiul cetăţeanului şi nu al
patronului-politician”.
În cadrul acestui studiu, Asociaţia Presei Independente (API) a cercetat obiectiv şi pertinent situaţia actuală
de pe piaţa mass-media şi a sistemelor conexe de informare şi comunicare (blogurile electronice, reţelele
de socializare) pentru a identifica potenţiale elemente de capturare a instituţiilor mass-media în sensul
subordonării acestora scopului declarat sau ascuns al grupurilor de interese de a captura instituţiile statului.
În particular, au fost studiate cazurile şi formele de manifestare a subordonării politicilor editoriale ale
instituţiilor mass-media intereselor personale, politice şi/sau economice ale unor persoane şi grupuri
potenţial interesate în manipularea opiniei publice pentru a susţine informaţional, a promova şi justifica în
faţa publicului procesul de capturare a statului. Au fost supuse analizei următoarele aspecte relevante
pentru perioada de cercetare 2013-2016:
– regimul proprietăţii şi monopolurile pe piaţa mass-media;
– fenomenul manipulării informaţionale prin intermediul mass-mediei controlate de grupuri de interese;
– blogurile electronice şi reţelele de socializare ca surse de informare şi comunicare publică în
beneficiului persoanelor şi grupurilor potenţial interesate în capturarea statului.
Studiul conţine constatări generale pe fiecare din aspectele cercetate şi un set de recomandări pentru
ameliorarea situaţiei.
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6
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/moldova
7
https://rsf.org/en/ranking/2017
8
http://www.media-azi.md/ro/publicatii/indicele-situa%C8%9Biei-mass-media-ismm-din-republica-moldova-%C3%AEn-2016
9
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1. Regimul proprietăţii şi monopolurile pe piaţa mass-media
Constatări


Legislaţia RM asigură transparenţa reală a proprietăţii mass-media doar în audiovizual.

Norme juridice cuprinse în Codul electoral, în vigoare din anul 2010, stipulează obligativitatea fiecărui
radiodifuzor de a face public numele proprietarului/proprietarilor, iar cele din Codul audiovizualului, în
vigoare din noiembrie 2015, prevăd suplimentar publicarea pe pagina web a radiodifuzorului orice
modificare a structurii proprietăţii.
Legea Presei, adoptată în octombrie anul 1994, operează doar cu noţiuni de ”fondator” şi ”cofondator” de
publicaţii periodice şi de agenţii de presă.
În legislaţia naţională lipsesc norme juridice cu referire la transparenţa proprietăţii în mass-media on-line.


Legislaţia RM nu asigură măsuri eficiente de prevenire şi contracarare a poziţiilor dominante pe
piaţa media.

Legislaţia mass-media prevede doar reglementări cu caracter general, care nu conţin dispoziţii speciale
vizând caracteristicile specifice ale sectorului mediatic. Reglementările nu conţin praguri sau limite
specifice, determinate în baza unor criterii obiective (numărul de licenţe, cota de audienţă, circulaţia şi/sau
distribuirea capitalului social şi/sau a drepturilor de vot, cifra de afaceri/veniturile etc.), pentru a preveni un
nivel înalt de concentrare a proprietăţii şi/sau de control în acest sector.


Autorităţile statului (Parlamentul, Guvernul, partidele de la guvernare) tolerează şi încurajează
situaţia creată fie prin acţiuni mimate de redresare a stării de lucruri, fie prin lipsă de acţiuni.
Partidele politice importante de opoziţie, mai degrabă, încearcă să acapareze instituţii mediatice, ca
şi cele de la guvernare, decât să lupte pentru însănătoşirea domeniului în beneficiul întregii
societăţi.

Toate guvernările de la 2009 încoace, în planurile de activitate, pe segmentul mass-media, se angajau să
reformeze domeniul pe principii democratice. Nici o guvernare nu şi-a onorat angajamentele. În
Parlament, din anul 2011, stă un nou proiect al Codului audiovizualului, cu expertize europene pozitive,
dar care doar în 2015 a fost transformat în iniţiativă legislativă, în 2016 a fost votat în primă lectură şi, deşi
conform promisiunilor publice, urma să fie adoptat până la finele anului, acest lucru nu s-a întâmplat.
Motivul – importanţi parlamentari sunt şi importanţi proprietari de instituţii mediatice, în special, de
televiziuni.


Situaţia actuală privind proprietatea mass-media prezintă poziţii dominante pe piaţa
audiovizualului, domeniu care, potrivit sondajelor de opinii din ultimii ani, are cel mai mare impact
asupra consumatorilor. Atare situaţie se menţine pe parcursul ultimilor ani.

Până în luna mai 2017, patru din cinci televiziuni cu acoperire naţională au fost deţinute de un singur
proprietar, lider al PDM, partid de guvernământ. Afiliate politic sunt cele mai multe televiziuni influente,
inclusiv două – apropiate de cel mai important partid parlamentar de opoziţie – PSRM, liderul căruia a fost
ales în toamna anului 2016 preşedinte al RM. Majoritatea televiziunilor importante sunt afiliate politic,
totuşi, în ultimii 3-4 ani, poziţia dominantă privind proprietatea mass-media a fost deţinută de actualul
lider al PDM.


CCA, practic, nu contribuie la prevenirea şi/sau contracararea poziţiilor dominante pe piaţa media.
Repartizarea frecvenţelor şi licenţelor se face în lipsa unor criterii clare, exacte şi măsurabile de
desemnare a câştigătorilor participanţi la concurs. Actualele criterii nu se referă la o eventuală
poziţie dominantă în cazul obţinerii unei noi licenţe de emisie. Reacţii şi acţiuni ale CC, în acest
sens, n-au existat.

Componenţele CCA, reînnoite cu o treime din numărul membrilor la fiecare doi ani, au fost desemnate,
contrar legislaţiei în vigoare, pe criterii politice. Nu există un regulament adecvat de partajare a
frecvenţelor şi licenţelor de emisie, în care, printre criterii, să se regăsească şi unul ce ar preveni apariţia
monopolurilor. CCA, de când există, nu a avut pe ordinea de zi a şedinţelor publice vreo chestiune
6

referitoare la regimul juridic al proprietăţii. CCA nu s-a opus în anul 2010 iniţiativei legislative prin care
fiecărui radiodifuzor i se acorda dreptul să deţină nu două, ci cinci licenţe de emisie. CCA, în pofida
prevederilor legale şi influenţat de factorul politic, a facilitat monopolizarea pieţei audiovizualului, eşuând
în exercitarea atribuţiei de garant al interesului public. CC nu a demonstrat, deocamdată, preocuparea sa
pentru prevenirea şi contracararea poziţiilor dominante de pe piaţa mass-media.


Pe piaţa publicităţii, subdezvoltată, sunt atestate poziţii dominante, care, la rândul lor, menţin şi
susţin monopolurile de pe piaţa media.

Legislaţia naţională cu privire la publicitate nu impune praguri/limite speciale (cu excepţia presei scrise)
pentru publicitatea pe care o poate accesa o instituţie mediatică. Reglementările prevăd doar anumite
limite (20% din ora de emisie şi 15% din ziua de emisie) permise pentru plasarea publicităţii în spaţiul de
emisie al radiodifuzorilor. Nici BNS, nici CC, nici CCA nu prezintă cu regularitate
(anual/semestrial/trimestrial) date exacte cu referire la piaţa publicităţii. Cele mai complexe date le
prezintă societatea civilă, în special, AAPM, date, care atestă poziţii dominante pe acest segment.
1.1. Legislaţie deficientă
Legislaţia naţională conţine doar prevederi de asigurare a transparenţei proprietarilor în mass-media
electronică. Astfel, Codul audiovizualului, în art. 66, alin. (6), stipulează obligativitatea radiodifuzorilor
privaţi să facă publică ”lista cu numele proprietarului beneficiar/proprietarilor beneficiari şi datele privind
cota lor de participare la capitalul social...”.10
Codul electoral, prin art. 641, alin. (2), obligă fiecare radiodifuzor, în alegeri, să depună la CCA ”o
declaraţie privind politica editorială pentru campania electorală, în care indică numele
proprietarului/proprietarilor instituţiei”.11
Cadrul juridic conţine şi prevederi vizând mecanisme de monitorizare şi informare regulată a publicului cu
referire la schimbările în structura proprietarilor mass-media. Codul audiovizualului, bunăoară, în art. 66,
alin. (61) şi (7), obligă radiodifuzorii să publice pe pagina lor web orice modificare intervenită în structura
proprietarilor, şi să prezinte CCA, anual, până la 1 mai, un raport de activitate care să cuprindă şi
următoarele informaţii: numele, cetăţenia proprietarului beneficiar/proprietarilor beneficiari, descrierea
structurii proprietăţii, organigrama şi capitalul radiodifuzorului, sursele de finanţare a serviciului de
programe.
Pentru publicaţii periodice şi agenţii de presă nu există prevederi juridice care să asigure transparenţa
proprietăţii şi/sau a proprietarilor. Legea Presei, adoptată în octombrie anul 1994, în art. 5 stipulează:
(1) Dreptul de a fonda publicaţii periodice şi agenţii de presă, indiferent de forma lor organizatoricojuridică, îl are orice persoană juridică a Republicii Moldova şi persoană fizică cetăţean al
Republicii Moldova care a împlinit vîrsta de 18 ani şi locuieşte pe teritoriul ei.
(2) O publicaţie periodică sau o agenţie de presă poate fi fondată şi de două sau mai multe persoane
fizice ori juridice, care în acest caz se consideră cofondatori.12
Deci, legea operează doar cu noţiuni de ”fondator” şi ”cofondator”, situaţie caracteristică legislaţiei
audiovizuale şi electorale până la modificările făcute în anii 2010 şi 2015.
Cu referire la transparenţa proprietăţii în mass-media on-line, asemenea norme juridice în legislaţia
naţională lipsesc.
Legislaţia mass-media, cu o excepţie minoră pentru radiodifuzori, nu conţine praguri sau limite specifice,
determinate în baza unor criterii obiective pentru a preveni un nivel înalt de concentrare a proprietăţii
şi/sau de control în acest sector. Excepţia minoră o reprezintă prevederea din art. 66, alin. (3) din Codul
audiovizualului: „O persoană fizică sau juridică poate deţine cel mult două licenţe de emisie în aceeaşi
unitate administrativ-teritorială sau zonă, fără posibilitatea de a deţine exclusivitatea şi poate fi acţionar
10

http://cca.md/files/Codul%20Audiovizualului.pdf
http://lex.justice.md/md/312765/
12
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311633
11
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majoritar la cel mult doi radiodifuzori”.13 Prevederea este insuficientă, declarativă, fără a indica pârghii
eficiente de prevenire a concentrării proprietăţii.
Legea concurenţei nu se referă expres la domeniul mass-media. Ea operează cu noţiunile ”piaţă
relevantă”, ”poziţie dominantă pe piaţă”, ”cota de piaţă”, şi nu stabileşte limite specifice pentru massmedia. De exemplu, art. 10, alin. (4), se referă la poziţia dominantă: ”Se prezumă, pînă la proba contrară,
că una sau mai multe întreprinderi se află în poziţie dominantă pe o piaţă relevantă dacă cota ori cotele
cumulate pe piaţa relevantă în cauză, înregistrate în perioada supusă analizei, depăşesc 50%”. Alin. (6)
precizează că Plenul CC ”va adopta Regulamentul privind stabilirea poziţiei dominante pe piaţă şi
evaluarea abuzului de poziţie dominantă”. Art. 11 interzice abuzul de poziţie dominantă, iar art. 31
prevede calcularea cotelor de piaţă, specificând în alin. (2): ”Mărimea totală a pieţei şi cotele de piaţă
deţinute pot fi cunoscute consultînd surse de informaţie cum ar fi previziunile întreprinderilor sau studiile
comandate întreprinderilor de consultanţă şi/sau asociaţiilor profesionale competente, rapoartele financiare
şi statistice, informaţiile de la autorităţile vamale, de la autorităţile de reglementare etc. În absenţa unor
astfel de surse de informaţie sau atunci cînd previziunile disponibile nu sînt fiabile, Consiliul Concurenţei
solicită, de obicei, fiecărui furnizor de pe piaţa relevantă să îi comunice propria cifră de afaceri, astfel încît
să poată calcula mărimea totală a pieţei şi cotele de piaţă deţinute”.14
Codul audiovizualului acordă o pondere importantă informaţiilor despre proprietatea mass-media în
procesul de licenţiere şi, în general, în asigurarea pluralismului, aceste prevederi, însă, sunt declarative şi
ineficiente. Codul impune CCA obligaţia de a asigura pluralismul mass-media prin limitarea concentrării
proprietăţii, însă nu oferă instrumente sau mecanisme prin care să-şi exercite această obligaţie. Deşi Codul,
prin art. 27 impune sancţionarea cu retragerea licenţei de emisie pentru încălcarea normelor privind
regimul proprietăţii în audiovizual, nici CCA, nici CC nu s-au preocupat în mod special de stabilirea unor
asemenea contravenţii.
Codul audiovizualului, pe de o parte, nu impune în mod expres limite de concentrare şi/sau control în
activitatea distribuitorilor de servicii iar, pe de altă parte, nu prevede atribuţii clare pentru CCA de a
interveni pe acest segment. Bunăoară, art.28, alin. (4) stipulează că CCA poate retrage autorizaţia de
retransmisie în cazul în care distribuitorul de servicii retransmite un serviciu de programe fără deţinerea
drepturilor de retransmisie sau în cazul cererii titularului, nu şi în cazul nerespectării pragurilor şi/sau
limitelor specifice concentrării proprietăţii şi/sau de control.
Prin urmare, atestăm importante carenţe în legislaţia naţională care generează concentrarea
proprietăţii în mass-media şi pun în pericol pluralismul mediatic.
1.2. Politici de dezvoltare a mass-media - mimate
În RM nu a existat şi nu există o strategie de dezvoltare a domeniului mediatic care, implementată fiind, să
conducă la o mai bună informare a cetăţenilor. În lipsa unei viziuni clare, de ansamblu, asupra viitorului
mass-media, în lipsa unor politici de stat coerente, domeniul s-a dezvoltat haotic, şi până în prezent este
marcat de o concentrare excesivă a instituţiilor mediatice în capitală (cam 60 %) şi, în acelaşi timp, lipsa de
canale mediatice locale în aproape o treime dintre raioanele ţării; invazia nestingherită a produselor
mediatice străine, în principal, din Rusia, care nu contribuie la o informare adecvată a populaţiei
(dimpotrivă, parte dintre ele au caracter propagandistic, denotă ostilitate deschisă faţă de tot ce este
european şi occidental şi condamnă intenţiile ţării de apropiere de UE); repartizarea frecvenţelor terestre,
declarate de lege drept patrimoniu naţional, unor radiodifuzori care retransmit masiv canale străine, unele
– cu tentă propagandistică şi de manipulare a opiniei publice; concentrarea celor mai influente mass-media
în mâinile unor proprietari afiliaţi politic sau partinic. Autorităţile nu au demonstrat niciodată preocupare
sinceră şi specială pentru dezvoltarea mass-media. Anumite speranţe apăruseră după anul 2009, când
partide pretins pro-europene au debarcat de la putere comuniştii care guvernaseră ţara timp de opt ani. Dar,
foarte curând, noile autorităţi au început să procedeze ca şi cele anterioare – să-şi subordoneze importante
mass-media şi să le determine să activeze pentru interese meschine, de partid, şi nu pentru interesul public.
De exemplu, în vara anului 2010, înainte de a pleca în vacanţă, Parlamentul, la iniţiativa fracţiunii PL, a
13
14

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731
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adoptat o modificare a Codului audiovizualului prin care unui proprietar i se permitea să deţină nu două, ci
cinci licenţe de emisie. Acest fapt a condus, în scurt timp, la o concentrare masivă a proprietăţii în
audiovizual. Deja către alegerile parlamentare din anul 2014, din cinci televiziuni cu acoperire naţională,
patru (excepţie radiodifuzorul public) aparţineau unui singur proprietar, membru de vază al PDM,
actualmente – preşedinte al partidului.
Toate guvernările de la 2009 încoace, în planurile de activitate, pe segmentul mass-media, se angajau să
reformeze domeniul pe principii democratice. Nici o guvernare nu şi-a onorat angajamentele. Un studiu al
societăţii civile indica onorarea angajamentelor asumate de guvernare în anii 2009-2013 în proporţie de 20
la sută.15
În perioada 2009 – 2016 în Codul audiovizualului, adoptat în 2006, Parlamentul a intervenit în 22 de
rânduri şi a operat 94 de modificări. Astfel, 35 din cele 68 de articole ale Codului au fost modificate.
Situaţia, însă, nu s-a schimbat în bine, ci, dimpotrivă, pentru că, de exemplu, la articolul 12 - ”Protejarea
spaţiului informaţional naţional”, cu un singur alineat: ”Spectrul de frecvenţe radio sau unde radioelectrice
terestre este patrimoniul naţional al statului care nu poate fi utilizat decît în condiţiile legii”, nu s-a
intervenit. A fost trecut cu vederea şi articolul 21 - ”Condiţiile de difuzare a spoturilor publicitare sau de
teleshopping”. A rămas intact şi articolul 26 - ”Cesiunea licenţei de emisie”, deşi societatea civilă a
semnalat nu o singură dată că articolul permite a face comerţ cu frecvenţe obţinute prin metode obscure şi
chiar a dat naştere la asemenea practici. Soluţia sugerată era: cesionarea să fie acceptată nu mai devreme,
decât expirarea primului termen de valabilitate a licenţei de emisie. Sugestiile, însă, nu au fost acceptate.
În Parlament, din anul 2011, stă un nou proiect al Codului audiovizualului, cu expertize europene pozitive,
dar care doar în 2015 a fost transformat în iniţiativă legislativă, în 2016 a fost votat în primă lectură şi, deşi
conform promisiunilor publice, urma să fie adoptat până la finele anului, acest lucru nu s-a întâmplat.
Motivul – importanţi parlamentari sunt şi importanţi proprietari de instituţii mediatice, în special, de
televiziuni.
În februarie 2016, a fost votată în două lecturi o altă modificare, la doar nouă zile după ce a fost
înregistrată ca iniţiativă legislativă de către un grup de deputaţi ai PSRM. Potrivit notei explicative la
proiectul de lege, scopul amendamentelor era de a reduce monopolizarea mass-media. Astfel, era propusă
modificarea articolului 66, al. (3), în vederea reducerii de la cinci până la două a numărului de licenţe pe
care le poate deţine o persoană fizică sau juridică în aceeaşi unitate teritorial-administrativă. De asemenea,
amendamentele iniţiale vizau art. 66, al. (4), prin reducerea de la două la unu a numărului de radiodifuzori
de diferite tipuri în care o persoană poate fi acţionar majoritar sau investitor. Proiectul de lege nu a fost
însoţit de avizul Guvernului şi nici discutat cu reprezentanţii societăţii civile care făceau parte din grupul
consultativ pe lângă comisia parlamentară de specialitate. În plenul Parlamentului a fost examinat şi un
amendament la textul iniţial prin care se preciza că proprietarii de media vor trebui să se conformeze
prevederii referitoare la numărul de licenţe după expirarea termenului de valabilitate a licenţelor pe care le
deţin la momentul actual. În definitiv, noul amendament stabileşte că o persoană fizică sau juridică poate fi
acţionar majoritar la cel mult doi radiodifuzori, fiind exclus cuvântul „investitor”. La modul practic,
modificarea creează condiţii pentru continuarea monopolizării pieţei media, or, proprietarii reali ai
companiilor audiovizuale vor putea să se conformeze formal prevederilor legii, să-şi păstreze două licenţe
după expirarea termenului de valabilitate a celorlalte deţinute acum, în schimb, să rămână „investitori” la
un număr nelimitat de radiodifuzori. Modificarea a fost calificată de ONG-urile de media drept încercare
de a mima reformele şi a proteja interesele unor proprietari de media. Graba cu care a fost votat proiectul
de lege, lipsa de transparenţă în procesul de examinare şi prevederile ambigue care se conţin în textul
proiectului, intensifică sentimentul de neîncredere în sinceritatea intenţiilor guvernanţilor de a limita
concentrarea mass-media.16
Pe 14 aprilie 2017 au intrat în vigoare noi amendamente la Codul audiovizualului. Astfel, a fost abrogată
prevederea din art.2, lit.k, conform căreia proprietarii de media urmau să renunţe la licenţele deţinute în
plus la expirarea valabilităţii acestora. Amendamentele, însă, nu indică o perioadă exactă în care
proprietarii trebuie să se conformeze normei juridice de a deţine nu mai mult de două licenţe.
15
16
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Singurul proprietar din RM, deţinător a mai mult de două licenţe de emisie, politicianul Vl. Plahotniuc, la
aproape o lună de la intrarea în vigoare a amendamentelor, a renunţat la două televiziuni – Canal 2 şi
Canal 3. Decizia de cesiune a respectivelor televiziuni a fost aprobată de către CCA pe 12 mai 2017.
Potrivit portalului newsmaker.md17, Canal 2 şi Canal 3 au trecut în posesia companiei Telestar Media,
înfiinţată în ajun, deţinută de jurnalistul Oleg Cristal, care este şi consilierul de imagine al liderului PDM.
1.3 Instituţii audiovizuale
Registrele de evidenţă ale CCA includ 136 de servicii de programe: 78 de posturi de televiziune şi 58 de
posturi de radio.18 Cinci televiziuni (Moldova 1, Prime, Canal 2, Canal 3 şi Publika TV) şi opt radiouri
(Radio Moldova, Muz FM, Publika FM, Radio Plai, Hit FM, Vocea Basarabiei, Fresh FM şi Radio
Noroc) sunt cu acoperire naţională. 85 de radiodifuzori, inclusiv 49 de televiziuni şi 36 de staţii de radio,
îşi au sediul în municipiul Chişinău, iar 51, 29 de televiziuni şi 22 de posturi de radio – în alte localităţi.
Măsurarea audienţei radiodifuzorilor din RM este efectuată sub egida AGB Nielsen Media Research de
către compania TV MR MLD, însă obiectivitatea rezultatelor este pusă la îndoială. În monitoring-ul AGB
sunt incluse doar 15 televiziuni: Canal 2, Canal 3, Moldova 1, N4, NTV Moldova, Prime, Pro TV
Chişinău, Publika TV, Realitatea TV, Ren TV Moldova, RTR Moldova, TV7, ТNТ Exclusiv Tv, STS Mega
şi Super TV.
Potrivit datelor AGB, în luna ianuarie 2017, de exemplu, cel mai mare rating mediu de audienţă zilnică –
3,21%, îl înregistra Prime. Canal 2 ocupa poziţia a doua, cu 1,80%, iar RTR Moldova – poziţia a treia cu
1.60%. Radiodifuzorul public naţional, Tv Moldova 1, cu 1,39% se situa pe poziţia a patra. Ratingul
celorlalte televiziuni era cuprins între 0,77% şi 0,10%.19
1.4. Proprietari posturilor de televiziune
După intrarea în vigoare, la 1 noiembrie 2015, a normei juridice, potrivit căreia radiodifuzorii privaţi au
obligaţiunea de a face publice numele proprietarilor beneficiari şi cotele lor de participaţie, s-au confirmat
bănuielile anterioare că importante televiziuni sunt controlate de politicieni şi oameni de afaceri, unele cu
conexiuni în Federaţia Rusă. Astfel, omul de afaceri Vladimir Plahotniuc, lider al PDM, până în luna mai
2017, a fost proprietar a patru din cinci televiziuni cu acoperire naţională (Prime, Canal 2, Canal 3 şi
Publika TV) prin intermediul SC ”General Media Group Corp.” SRL. Pe 12 mai CCA a aprobat cesiunea
televiziunilor Canal 2 şi Canal 3 către compania Telestar Media, administratorul căreia este un consilier al
liderului PDM.
Alt proprietar, beneficiar la trei televiziuni (Super TV, STS Mega şi STS Moldova), deţinute prin Real
Radio SRL, este Dorin Pavelescu, considerat un apropiat al lui Vladimir Plahotniuc. Legătura dintre cei
doi proprietari a fost dezvăluită într-o investigaţie jurnalistică20, în care se menţiona că Dorin Pavelescu
este directorul agenţiei de publicitate „Casa Media Plus” SRL, cu sediul pe aceeaşi adresă (str. Ghioceilor,
1) ca şi sediul trustului General Media Group ICS. ”Casa Media Plus” SRL deţine dreptul exclusiv de
vindere a spaţiului publicitar pentru posturile de televiziune Prime, Canal 2, Canal 3 şi Publika TV.21
Deţinător al licenţei de emisie pentru RTR Moldova este TV-Comunicaţii Grup SRL, firmă care are trei
fondatori, inclusiv Rosmediakom (50%). Conform unei analize publicate de portalul Moldstreet22,
Rosmediakom, potrivit registrului comercial, ale trei fondatori: Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia,
Vneshekonombank, a doua ca mărime bancă din Rusia şi VGTRK, compania de stat de televiziune din
Rusia. Ceilalţi doi fondatori ai TV Comunicaţii-Grup sunt Valentina Steţco – o femeie de afaceri care mai
deţine şi Nova-TV Grup, şi SB Grup Media SRL, firmă ce are fondatori pe Galina Sîrbu şi Oxana
Borşevici, rudele fondatorilor de la Tv Naţional 4.
17

http://newsmaker.md/rus/novosti/vladimir-plahotnyuk-slivaet-telekanaly-canal-2-i-canal-3-pereshli-pod-kontrol-ego-31317
http://cca.md/reports/15
19
http://agb.md/article/2017/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8
%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE
%D1%80%D0%B8%D0%B8%20(%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%202017).pdf
20
Afaceri subterane. Investigaţie Rise Moldova (https://www.rise.md/articol/plahotniucleaks/).
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http://media-azi.md/en/node/116256
22
Proprietarii televiziunilor din Moldova. Analiză Mold-street (http://www.mold-street.com/?go=news&n=4266).
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Un alt canal cu conexiuni ruseşti este REN Moldova, proprietar Teleproiect SRL, care are ca fondator
Agenţia de Televiziune Intermedia SRL, deţinută de Viaceslav Fiodorov. Denumirea AT Intermedia este
identică cu cea a unei astfel de structuri de la Moscova, controlată de societatea pe acţiuni SEK, o
companie ce aparţine Societăţii Ruse pentru Drepturile de Autor.
Şi Accent TV, post de televiziune apropiat de PSRM, are conexiuni cu capitalul din Rusia. Proprietar al
postului este Telesistem TV SRL, care are ca fondator compania rusească Media Invest Service. La ultima
unic fondator apare Vadim Ciubara, care este menţionat în calitate de consultant al PSRM într-un
comunicat al Partidului ”Spravedlivaya Rossia”, potrivit unei investigaţii a portalului NewsMaker23. Un
alt canal atribuit socialiştilor este NTV Moldova, după ce la sfârşitul anului 2015, canalul rusesc НТV a
reziliat contractul cu TV7 şi a încheiat o înţelegere cu Exclusiv-Media, firmă deţinută de deputatul socialist
Corneliu Furculiţă. În ultima sa şedinţă din 2016, CCA a oferit companiei „Exclusiv Media” SRL,
administrată de consilierul municipal al PSRM, Petru Burduja, dreptul de a lansa un nou canal tv Exclusiv TV, în baza canalului rusesc TNT Comedy. „Exclusiv Media” SRL este şi proprietara ziarului de
limbă rusă „Argumentî i faktî” (unde lucrează Galina Dodon, soţia fostului lider al socialiştilor, devenit
între timp preşedinte al ţării), dar şi a site-ului aif.md (Аргументы и факты в Молдове).24
Posturile Euro TV şi Alt TV sunt asociate omului de afaceri Ilan Shor şi lider al Partidului Shor, deşi acesta
neagă că ar fi în spatele celor două televiziuni. Acestea sunt oficial în proprietatea Ritei Ţvic prin firma
Media Resurse SRL, a cărui fondator este compania Klassika Media SRL, brand asociat cu numele lui
Ilan Shor.
Chiril Lucinschi, ex-deputat PLDM şi ex-preşedinte al comisiei parlamentare de specialitate, s-a anunţat
ca proprietar la TV7 (Analitic Media-Grup) şi la TNT Bravo (Bravo TV SRL) în ambele cazuri cu o cotă
de 100%. În februarie 2017 el a anunţat că îşi depune mandatul de deputat şi părăseşte rândurile PLDM,
precizând că se va implica în activitatea TV7. Potrivit lui, a cedat 75 la sută din acţiunile postului TV7 unei
asociaţii de jurnalişti, care va asigura activitatea canalului.25
Beneficiarul Jurnal TV, televiziune apropiată de PDA, este omul de afaceri Victor Ţopa care deţine
această televiziune prin intermediul firmei germane Rheinstein Media Management Germany GMBH.
1.5. Concentrarea proprietăţii în audiovizual
Nivelul de concentrare poate fi dedus din cifra anuală de afaceri a radiodifuzorilor. Potrivit datelor
furnizate de CCA, în 2014 în Fondul de susţinere a radiodifuzorilor au fost acumulate resurse financiare în
valoare de 3188,9 mii lei, în 2015 - 3163,4 mii lei şi în 2016 – 2359,2 (1% din cifra de afaceri anuală a
radiodifuzorilor, potrivit stipulărilor legale). Astfel, deducem, că cifra de afaceri a tuturor radiodifuzorilor
din RM a constituit în anul 2014 circa 319 milioane de lei, în 2015 - circa 316 milioane de lei şi în 2016 –
aproape 236 milioane de lei. Date suplimentare – în tabelul alăturat.
Nr.

Proprietar

anul

Cifra de afaceri dedusă (cu
aproximaţie)

%

121 milioane lei
30 milioane lei
24 milioane lei
23 milioane lei
20 milioane lei

37,93%
9,40%
7,52%
7,21%
6,26%

124 milioane lei
26 milioane lei
23 milioane lei

39,24%
8,22%
7,28%

2014
1.
2.
3.
4.
5.

General Media Group ICS
Jurnal de Chişinău Plus SRL
Analiticmedia-Grup SA
IPNA Compania Teleradio-Moldova
Prodigital SRL
2015

1.
2.
3.

General Media Group ICS
Jurnal de Chişinău Plus SRL
Analiticmedia-Grup SA

23

Исследование NM: как поделен молдавский телерынок (http://www.mold-street.com/?go=news&n=4266).
http://agora.md/stiri/26512/cca-a-dat-unda-verde-pentru-un-nou-post-al-socialistilor---exclusiv-tv--reactia-maiei-sandu
1
5 http://www.jurnal.md/ro/politic/2017/2/22/chiril-lucinschi-se-retrage-din-politica-si-a-depus-mandatul-de-deputat-si-paraseste-pldm/
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4.
5.

Prodigital SRL
IPNA Compania Teleradio-Moldova

21 milioane lei
19 milioane lei

6,64%
6,01%

94 milioane lei
17 milioane lei
16 milioane lei
13 milioane lei
12 milioane lei

39,83%
7,20%
6,77%
5,50%
5,08%

2016
1.
2.
3.
4.
5.

General Media Group ICS
IPNA Compania Teleradio-Moldova
Prodigital SRL
Selectcanal Tv SRL N4
Jurnal de Chişinău Plus SRL

Sursa: Prelucrare proprie a datelor oferite de CCA.
Astfel, primii 3 proprietari, în anul 2014 au întrunit, cumulat o cotă de piaţă de circa 175 de milioane de
lei, sau 54,85% din total; în 2015 - de 173 milioane de lei sau aproximativ 54,73% din total; în 2016 – de
127 de milioane de lei sau circa 53,80% din total.
De observat că proprietarul General Media Group ICS, în fiecare din cei trei ani, a avut o cifră de afaceri
mai mare decât următorii 4 proprietari luaţi împreună.
La începutul anului 2016, presa scria că proprietarul General Media Group ICS mai deţine două
televiziuni - STS Moldova şi Super TV26, prin compania Real Radio SRL. De precizat că Real Radio SRL
în 2016 a declarat o cifră de afaceri de circa 9 milioane de lei sau 3,81% din total, aproximativ ca şi
Analiticmedia-Grup SA, deţinătoarea postului Tv 7, care nu se mai regăseşte în top 5 radiodifuzori cu cele
mai mari cifre de afaceri în 2016, situându-se abia pe poziţia a 9-a.
1.6. Oferta televiziunilor
Majoritatea televiziunilor din cele 15, a căror audienţă este măsurată de AGB, sunt dominate din punct de
vedere al conţinuturilor de emisiuni de fabricaţie rusă. Datele pentru luna ianuarie 2017, de exemplu,
demonstrează că 25 din 45 de emisiuni cu cel mai mare rating (câte trei de la fiecare canal) sunt difuzate în
limba rusă, de regulă, preluate de la canalele ruseşti sau filme artistice de producţie sovietică şi seriale
concepute şi realizate în Federaţia Rusă. Puţinele excepţii în acest sens sunt Moldova 1, Pro TV Chişinău,
Publika TV, Realitatea TV şi parţial Canal 2. Bunăoară, emisiunea ”Pole ciudes”, difuzată de Prime
(Первый канал), a înregistrat cel mai înalt rating, 16,96% sau peste jumătate de milion de telespectatori la
nivel de ţară.27
Un studiu28 realizat în 2014 releva că la 8 posturi de televiziune (Canal 2, Canal 3, Jurnal TV, Moldova 1,
Prime, Pro TV Chişinău, Publika TV şi TV7) coloana sonoră a filmelor străine difuzate era dominată în
proporţie de 83 la sută de limba rusă.
După destrămarea URSS, distribuitorii de film din FR au obţinut dreptul de a-şi extinde operaţiunile şi pe
teritoriul ţărilor care fac parte din CSI. Procurând drepturile de distribuţie pentru un film, distribuitorul din
FR capătă automat şi drepturile pentru RM. Aceasta le permite să aplice tarife mici, considerând în acest
sens RM nu ca pe o ţară aparte, ci ca pe o regiune a Rusiei.
Din punct de vedere financiar producţiile ruseşti sunt mult mai accesibile pentru posturile Tv din RM
decât producţiile europene. Pe această cale pe micile ecrane din RM ajung cele mai multe filme şi seriale
atât de producţie rusească, cât şi internaţională. Majoritatea posturilor Tv care cumpără drepturi de
difuzare a filmelor au furnizori din FR.
Un studiu realizat în 201629 releva, de exemplu, că filmele artistice, difuzate de 12 posturi Tv (Moldova 1,
Prime, Canal 2, Canal 3, Realitatea Tv, STS, N4, Tv 7, ProTv, TNT Bravo, RTR, NTV) timp de o
26

http://agora.md/stiri/16360/surse-plahotniuc-a-mai-cumparat-doua-televiziuni---ctc-moldova-si-super-tv
http://agb.md/article/2017/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8
%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1
%80%D0%B8%D0%B8%20(%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%202017).pdf
28
“Pluralismul intern al mass-mediei din Republica Moldova: oportunitate şi realitate”, redactat de Asociaţia Presei Electronice pentru Fundaţia
Soros-Moldova. Chişinău, 2014. Disponibil: http://www.apel.md/public//upload/md_Pluralismul_intern_al_mass-media_din_RM_2014.pdf).
29
http://soros.md/files/publications/documents/Studiu_Securitatea%20informationala%20din%20perspectiva%20mediatica_2016.pdf
27
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săptămână, proveneau în proporţie de 61,73% din SUA şi 31,91% - din Rusia. Cu referire la seriale,
proporţia era următoarea: 81,82% - din Rusia şi 9,09% - din SUA. Atestăm, deci, o dominaţie categorică a
serialelor ruseşti, după ce în anii 90 majoritatea acestora proveneau din America Latină. Serialele Tv sunt,
de fapt, cele mai eficiente şi mai puţin costisitoare instrumente de impunere a unor modele
comportamentale în societate sau de promovare a unor idei.
1.7. Regimul de proprietate în cablu şi IP TV
În RM funcţionează 83 de furnizori ai serviciilor de televiziune prin cablu şi IP TV. Patru cei mai
importanţi dintre ei sunt: S.A. ”Moldtelecom”, “Sun Communications” SRL., „TV-Box” SRL şi “AMT”
SRL. Conform datelor ANRCETI, cei patru operatori deţin împreună cam 2/3 din piaţă, atât ca cifră de
afaceri, cât şi ca număr de abonaţi, iar primii doi – mai mult de jumătate.
Evoluţia cotelor de piaţă deţinute de cei mai mari furnizori, în funcţie de venituri, este prezentată în tabelul
alăturat:
Nr.
1.
2.
3.
4.

Operator
S.A. „Moldtelecom”
SRL „Sun Communications”
„AMT” SRL
„TV BOX” SRL

2013
24,2 %
30,0 %
4,5 %
3,7 %

Anul / Cota de piaţă
2014
26,3 %
28,5 %
4,1 %
7,7 %

2015
28,8 %
27,8 %
3,6 %
8,3 %

Sursa: Prelucrare proprie a datelor ANRCETI, disponibile pe
http://www.anrceti.md/files/filefield/Evolutia_Pietei_2015(rom).pdf
Ceilalţi 79 de furnizori deţineau împreună o cotă de piaţă estimată la 37,6% în 2013; 33,4% în 2014 şi
31,5% în 2015.
Astfel, primii trei proprietari în fiecare dintre cei trei ani analizaţi, au deţinut cumulat o cotă de piaţă, în
funcţie de venituri, de 58,7% în 2013; 62,5% în 2014 şi 64,9% în 2015.
Evoluţia cotelor de piaţă deţinute de principalii furnizori, în funcţie de numărul de abonaţi, este prezentată
în tabelul alăturat:
Nr.

Operator

2013
1.
SRL „Sun Communications”
36,9 %
2.
S.A. „Moldtelecom”
17,7 %
3.
„AMT” S.R.L.
7,2 %
4.
„TV BOX” S.R.L.
2,1 %
Sursa: Prelucrare proprie a datelor ANRCETI, disponibile pe
http://www.anrceti.md/files/filefield/Evolutia_Pietei_2015(rom).pdf

Anul / Cota de piaţă
2014
37,5 %
19,9 %
5,8 %
3,5 %

2015
35,8 %
20,9 %
5,2 %
4,2 %

Ceilalţi 79 de furnizori deţineau împreună o cotă de piaţă estimată la 36,1% în 2013; 33,3% în 2014 şi
33,9% în 2015.
Astfel, primii trei proprietari în fiecare dintre cei trei ani analizaţi, au deţinut cumulat o cotă de piaţă, în
funcţie de numărul de abonaţi, ce a depăşit 60 la sută din total.
1.8. Principalii furnizori de servicii
„Sun Communications S.R.L.” (Sun TV) s-a lansat pe piaţă în 1993. Din 2001 utilizează fibră optică şi
furnizează servicii de televiziune prin cablu, Internet la viteze înalte (broadband Internet) şi de telefonie fixă.
„S.A. Moldtelecom” este operatorul naţional de telecomunicaţii, înfiinţat în 1993. Compania oferă servicii
de telefonie fixă, Internet de bandă largă, telefonie mobilă 3G şi televiziune digitală interactivă IP TV. În
2010 a lansat serviciul de Televiziune Digitală şi formatul HD. Din 2011, abonaţii serviciilor de
televiziune digitală pot accesa opţiunile interactive, iar de la începutul 2015, conţinuturi în format 3D.
13

Societatea Comercială „TV BOX S.R.L”, furnizează din 2011 servicii de TV prin cablu şi IP TV, în calitate
de partener al companiei Starnet.
„AMT S.R.L.”, fondatoarea studioului de televiziune prin cablu Satelit-TV, este un distribuitor de servicii
TV prin cablu şi activează pe piaţă din 1992.
1.9. Oferta furnizorilor de servicii din perspectivă lingvistică
Ofertele de cablu (analogic şi digital) şi IP TV, sub aspectul limbilor de difuzare, prezintă evidente
disproporţii între principalele două limbi de circulaţie din ţară în cazul celor patru cei mai mari furnizori de
servicii.
Astfel, la Sun TV raportul dintre canalele de limba română şi cele de limbă rusă este de 1:3; la
Moldtelecom şi la Starnet - de 1:2; la Satelit-TV - de 1:7 (a se vedea tabelul alăturat).

Sursa:
http://soros.md/files/publications/documents/Studiu_Securitatea%20informationala%20din%20perspectiva%20mediat
ica_2016.pdf

Producţia mediatică de limba rusă este, de departe, pe primul loc în topul preferinţelor de consum şi în
regiunile ţării. În UTAG, bunăoară, peste 90 la sută din populaţie preferă să urmărească programe de ştiri
Tv în limba rusă şi doar ceva mai mult de 2 la sută – în limba română, potrivit unui studiu30 realizat la
finele anului 2015. Mass-media rusească se bucură de încrederea a 83 la sută dintre cei chestionaţi, iar cea
din RM - de 43%. Mass-media din România, UE şi Ucraina se bucură de cote de încredere care variază
între 6 şi 14 la sută. O atitudine bună faţă de SUA au mai puţin de 20% dintre respondenţi, iar faţă de
NATO – mai puţin de 10 la sută, conform studiului.
1.10. Unele efecte ale mesajelor transmise de media în spaţiul mediatic
Percepţia vectorului de dezvoltare a ţării (UE vs UV/UEA)
În anul 2011, potrivit datelor BOP, pentru aderarea RM la UE se pronunţau 64 la sută dintre respondenţi,
iar împotrivă – 15%31. Un an mai târziu aceste valori constituiau 52% şi, respectiv, 30%32. În aprilie 2016
numărul celor care ar vota pentru sau contra aderării, practic, s-a echivalat: 41,3% şi, corespunzător,
41,2%33. În schimb, pentru aderarea la UV (Rusia-Belarus-Kazahstan), chestiune care nu a fost vreodată
pe agenda guvernării, spre deosebire de cea de integrare în UE, ar vota 53,7%, iar contra – 31,7%34.
În UTAG pentru aderarea la UEA ar vota 84,4 la sută, iar împotrivă – 3,2% dintre respondenţi. Pentru UE
ar vota 3,1%, iar împotrivă – 79%. La fel, şi în raionul Taraclia, populat compact de etnici bulgari, 82% ar
30

Studiu privind nivelul de integrare al populaţiei din UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia în societatea din Republica Moldova.
(http://ipp.md/public/files/Evenimente/Sondaj_Gagauzia_-_Taraclia_draft_ro.pdf).
31
http://ipp.md/public/files/Barometru/Brosura_BOP_05.2011_prima_parte.pdf
32
http://ipp.md/public/files/Barometru/Brosura_BOP_05.2012.pdf
33
Barometrul Opinie Publice, Chişinău, aprilie 2016, p.65
34
Idem, p. 67
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vota pro UEA şi 11% – împotrivă, pe când pentru aderarea la UE aceste valori constituie 5,1% şi,
respectiv, 82,9%35.
În Transnistria, rezultatele unei cercetări realizate în luna mai, 2016, pe un eşantion de 964 de persoane
releva că vectorul eurasiatic este sprijinit de 89,9% din populaţie.36
Percepţia situaţiei din Ucraina
Potrivit BOP din aprilie 201537, 27,9% dintre respondenţi considerau că evenimentele din estul Ucrainei
au fost cauzate de amestecul SUA şi UE în treburile interne ale Ucrainei, iar 42,7% – că au fost cauzate de
FR care se opune apropierii Ucrainei de UE. În opinia a 36,2% dintre participanţii la sondaj, Crimeea este
pământ rusesc, iar pentru 38,1% – că este pământ ucrainean. În acelaşi rând, datele studiului privind
nivelul de integrare al populaţiei din UTAG şi raionul Taraclia în societatea din RM38 indicau că 63,9%
dintre respondenţii bulgari şi 82,1% dintre cei găgăuzi, susţin intrarea Crimeii în componenţa FR.
La nivel de ţară, sondajul arată că 41,6% din populaţie consideră că în Ucraina guvernarea a fost preluată
în mod democratic, în timp ce 37,3% – că în mod nedemocratic şi anticonstituţional. 50,8% dintre
respondenţii din Taraclia şi 54,1% din Găgăuzia cred că actuala conducere a Ucrainei nu a fost aleasă în
mod democratic. O majoritate covârşitoare a acestora (66,1% în raionul Taraclia şi 70,6% în UTAG) cred
că în urma Maidanului în Ucraina au venit la putere fascişti.
1.11. Autorităţi de reglementare/protejare a spaţiului audiovizual
CCA şi CC, până în prezent nu au demonstrat că pot preveni sau contracara nivelul înalt al concentrării
proprietăţii şi/sau de control în domeniul audiovizualului. Cauze sunt multiple. Legislaţia nu prevede
intervenţia obligatorie a CCA în cazul examinării compatibilităţii cu mediul concurenţial a cazurilor de
concentrare economică. Cadrul juridic instituie atribuţiile CC în raport cu „domeniul concurenţei,
ajutorului de stat şi publicităţii”, în lipsa unor reglementări şi/sau competenţe speciale ale CC cu privire la
domeniul mediatic. CC are competenţa de a aplica doar normele generale şi în raport cu piaţa mass-media.
Legislaţia nu obligă CC să solicite avizul CCA în cazul examinării problemelor privind încurajarea liberei
concurenţe de către CCA şi nici CCA nu este obligat prin lege să solicite avizul CC. Cadrul normativ în
vigoare nu prevede competenţa CC de a refuza aprobarea prealabilă a concentrării de proprietate şi/sau de
control în sectorul mediatic din motive de pluralism media, inclusiv în cazurile de cesiune de licenţă. În
acelaşi timp, CCA şi CC au competenţa de a adopta acte normative necesare pentru implementarea
legislaţiei audiovizuale şi din domeniul concurenţei, acestea, însă, întârzie să apară. Mai mult, există
posibilitatea reală ca CCA să colaboreze cu CC. Pe 4 iulie 2014 a fost semnat şi un Acord de colaborare
între CCA şi CC, prin care părţile s-au angajat să se sprijine reciproc în vederea îndeplinirii atribuţiilor
conferite prin lege. Cu toate acestea, nu este cunoscut vreun caz în care CCA să fi solicitat intervenţia CC
şi viceversa, cu referire la concentrarea proprietăţii în audiovizual. Constatăm, astfel, că Acordul de
colaborare este unul formal.39
Sub influenţa factorului politic exercitarea atribuţiilor CCA şi CC în prevenirea/contracararea concentrării
proprietăţii fie este minimizată, fie – mimată. CCA şi CC nu au prezentat nici o dată evaluări publice cu
referire la situaţia concentrării proprietăţii în mass-media. Asemenea date lipsesc şi în rapoartele anuale,
prezentate de cele două autorităţi în parlament.
Cu referire la asigurarea transparenţei proprietarilor în audiovizual, o normă juridică în acest sens există în
Codul electoral încă din anul 2010. Ea, însă, a fost compromisă de către CCA. Norma stabilea
obligativitatea radiodifuzorilor de a indica numele proprietarului/proprietarilor, dar CCA a continuat să
accepte denumirea companiilor care deţin posturi de radio şi tv. Numele proprietarilor a devenit cunoscut
doar după intrarea în vigoare a unei norme similare din Codul audiovizualului, la 1 noiembrie 2015.
Totuşi, prin declararea proprietăţilor, fenomenul concentrării a fost confirmat, dar nu a dispărut.

35
36
37
38
39

http://ipp.md/public/files/Evenimente/Sondaj_Gagauzia_-_Taraclia_draft_ro.pdf
http://www.noi.md/md/news_id/84191
http://ipp.md/public/files/Barometru/BOP_04.2015_prima_parte_finale.pdf
http://ipp.md/public/files/Evenimente/Sondaj_Gagauzia_-_Taraclia_draft_ro.pdf
http://media-azi.md/ro/stiri/mediaring-cu-viorica-c%C4%83rare-pre%C8%99edinta-consiliului-concuren%C8%9Bei
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CCA, prin lege, are obligaţiunea să acorde prin concurs licenţe de emisie şi să controleze activitatea
radiodifuzorilor. În lipsa unor criterii exacte de desemnare a câştigătorilor la concurs, cele mai importante
frecvenţe au ajuns în mâinile politicienilor, iar lipsa unui control riguros a făcut posibilă invazia spaţiului
mediatic cu produse străine de o calitate îndoielnică.
În prezent, grilele de emisie ale patru din cele cinci posturi de televiziune care se află în Top 5 vizând
audienţa, potrivit AGB Nielsen Media Research,40 Prime TV, RTR Moldova, NTV Moldova şi Canal 2 (în
acest Top 5 se regăseşte şi postul public Moldova 1), sunt dominate de programe ruseşti.
Conform Concepţiilor generale a serviciilor de programe, aprobate de CCA la eliberarea licenţelor, Prime
se obliga să difuzeze programe autohtone în proporţie de 52,28%, RTR Moldova – 32%, NTV Moldova –
57,24% şi Canal 2 - 51,64%. În realitate, însă, programele autohtone ocupă un spaţiu de emisie de câteva
ori mai restrâns decât cel asumat.41 Restul spaţiului este folosit, de cele mai dese ori, pentru difuzarea unor
filme seriale ruseşti şi talk-show-uri achiziţionate din FR pe teme sociale şi politice lipsite de relevanţă
pentru telespectatorii din RM. Această practică pare una de eludare a aplicării legii şi este tolerată de CCA,
în dauna interesului public.
În toamna anului 2016 în RM au avut loc alegeri prezidenţiale, reflectarea cărora a fost anunţată de către
105 radiodifuzori. CCA, în mod inexplicabil, a început foarte târziu monitorizarea comportamentului
acestora, chiar dacă la toate scrutinele anterioare au fost constatate derogări grave de la legislaţia
audiovizuală şi electorală. Rapoartele de monitorizare ale CCA şi ale societăţii civile au atestat o situaţie
alarmantă la mai multe posturi de televiziune, în principal la cele afiliate politic, care au favorizat deschis
anumiţi concurenţi electorali. Pentru comiterea derogărilor de la normele legale, CCA a aplicat 38 de
sancţiuni în cazul a 10 radiodifuzori din cei 14 supuşi monitorizării.42 Dar, ca şi în alegerile anterioare,
acţiunile CCA nu au influenţat în bine starea de lucruri. ONG-urile de media au criticat dur CCA,
considerând că, prin ineficienţa sa, se face vinovat de aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei
audiovizuale. Unele televiziuni cu acoperire naţională, contrar legii, nu au organizat dezbateri electorale,
iar lipsa de intervenţie a CCA face ca ”aceste posturi să paraziteze pe frecvenţele care sunt un bun public şi
nu un bun al acelor proprietari de media pe care CCA, prin politica sa îi protejează.43
De remarcat faptul că în rândul televiziunilor sancţionate repetat de către CCA pentru partizanat politic în
alegerile prezidenţiale a fost şi NTV Moldova, deţinută prin compania „Exclusiv Media” SRL de un
deputat socialist. Acest lucru nu a pus în gardă CCA care, în ultima sa şedinţă din 2016, la nici două luni
de la scrutinul prezidenţial, a oferit companiei „Exclusiv Media” SRL dreptul de a lansa un nou canal tv Exclusiv TV, în baza canalului rusesc TNT Comedy.
CCA, răspunzând la multiple critici venite din societate, a invocat de fiecare dată insuficienţa cadrului
legal pe segmentul sancţiunilor. În acelaşi timp, nu a insistat pe modificări ale legislaţiei care să
înăsprească sancţiunile şi se arată preocupat de alte probleme. Un exemplu elocvent îl constituie iniţiativa
CCA de la finele anului 2016 de modificare a actualului cod prin completarea art. 2 cu o nouă sintagmă –
”serviciu mass-media audiovizual la cerere”. În nota informativă îşi motiva iniţiativa prin necesitatea de a
armoniza legislaţia naţională cu Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10
martie 2010. De menţionat că pe 25 mai 2016 Parlamentul European şi Consiliul au adoptat o propunere
de ”Directivă de modificare a Directivei 2010/13/UE 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 având în vedere evoluţia realităţilor pieţei”44, care ar fi trebuit consultată, anume
pentru armonizarea şi nu doar mimarea armonizării legislaţiilor naţională şi comunitară.
1.12. Piaţa publicităţii din RM
40

http://agb.md/article/2017/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8
%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE
%D1%80%D0%B8%D0%B8%20(%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%202017).pdf
41
http://soros.md/files/publications/documents/Studiu_Securitatea%20informationala%20din%20perspectiva%20mediatica_2016.pdf
42
http://cca.md/news/preciz-rile-cca-referitoare-la-situa-ia-jurnal-tv
43
http://media-azi.md/ro/stiri/dou%C4%83-organiza%C8%9Bii-de-media-cer-demisia-conducerii-cca-care-nu-%E2%80%9E%C8%99i%C3%AEndeplinit-obliga%C8%9Biile%E2%80%9D-%C3%AEn
44

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&amp;coteId=1&amp;year=2016&amp;number=287&amp;version=ALL&amp;language=r
o
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Autorităţi naţionale, precum BNS, CC sau CCA, în rapoartele anuale nu prezintă în mod separat date
cuprinzătoare cu referire la domeniul publicităţii.
BNS, de exemplu, include în ”Anuarul Statistic al Republicii Moldova” compartimentul ”Cultură;
Sport”45, dar acesta se limitează doar la date despre tirajul cărţilor, revistelor, ziarelor.
CC, în rapoartele de activitate pe anii 2012-2013,46 201447 şi 201548 a inclus compartimentul ”Concurenţa
neloială şi publicitatea”, doar că, de fiecare dată, sunt enumerate cazurile semnalate de concurenţă neloială
şi rezultatele investigării lor. Cu siguranţă, informaţie necesară, însă lipsesc cu desăvârşire date care să
prezinte un tablou general şi veridic al pieţei de publicitate şi care să arate dacă există sau nu poziţii
dominante şi, mai ales, abuzuri de poziţii dominante. Or, Legea concurenţei, stabileşte cadrul juridic al
protecţiei concurenţei, inclusiv al prevenirii şi al contracarării practicilor anticoncurenţiale şi a concurenţei
neloiale, al realizării concentrărilor economice pe piaţă, stabileşte cadrul juridic privind activitatea şi
competenţa CC şi responsabilitatea pentru încălcarea legislaţiei în domeniul concurenţei”.49 Evident, fără
date exacte şi complete despre piaţa de publicitate, autoritatea responsabilă de concurenţă nu-şi poate
onora în deplină măsură atribuţiile.
CCA, în rapoartele de activitate pentru anul 2014, 2015 şi 2016, de asemenea, are inclus compartimentul
”Respectarea condiţiilor de plasare a publicităţii”.50 Dar, ca şi în cazul CC, compartimentul nu conţine
date complexe cu referire la piaţa publicităţii audiovizuale, ci înşiruie deciziile CCA adoptate în şedinţe
publice fie după monitorizarea plasării publicităţii de către radiodifuzori, fie în urma unor sesizări. CCA ar
putea, cel puţin, estimativ, să analizeze piaţa publicităţii audiovizuale, dat fiind că dispune de datele
cifrelor de afacere anuale ale fiecărui radiodifuzor.
De menţionat că, în Foaia de parcurs pentru dezvoltarea mass-mediei în RM, elaborată la prima ediţie a
Forumului Media din octombrie 2015, şi completată la ediţia a doua din decembrie 2016, între
recomandări figurează: ”Evaluarea anuală de către CC a pieţei de publicitate şi a concentrării proprietăţii
în domeniul mass-media şi includerea acestor date în raportul anual de activitate a CC”; ”Evaluarea anuală
de către CCA a regimului de proprietate al radiodifuzorilor şi a pieţei de publicitate audiovizuală,
includerea acestor date în raportul anual de activitate a CCA”.51 Ambele autorităţi, însă, au ignorat
recomandările. În lipsa unei prezentări şi, ulterior, a unei analize a pieţei de publicitate, nu poate fi evaluat
nivelul concentrării proprietăţii şi/sau de control în acest sector şi, cu atât mai mult, nu poate fi prevenit.
1.13. Piaţa de publicitate: distribuire
În Moldova, de câţiva ani, cele mai complete date cu referire la piaţa publicităţii, deşi estimative, le
prezintă o instituţie neguvernamentală – AAPM, în analize anuale ale pieţei publicitare52. O sinteză a
datelor cuprinse în analizele din anii 2013-2016 este prezentată în tabelul alăturat.
Anul

2013
2014
2015
2016

Total piaţă de
publicitate
(estimativ)
25,5 mil euro
24,8 mil euro
22,3 mil euro
21,5 mil euro

Publicitate la Tv din
total (mil euro/%)
14,83 mil (58%)
14,48 mil (59%)
12,40 mil (55%)
11,8 (54%)

Distribuitori publicitate Tv / % cotă din total
publicitate Tv
Casa Media
Alkasar
Nova Tv
Alţii
45%
20%
27%
7%
52%
21%
13%
14%
50%
21%
15%
14%
59%
13%
12%
16%

Sursa: Prelucrare proprie a datelor AAPM, disponibile pe http://www.aapm.md/rus/obzori-rinka-reklamimoldovi.html
Datele relevă o diminuare a pieţei de publicitate, în general, şi o reducere publicităţii la Tv, în particular.

45

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2193
https://www.competition.md/public/files/uploads/rapoarte_anuale/Raportul-privind_activitatea_%20Consiliului-Concurentei_2012-2013.pdf
47
https://www.competition.md/public/files/uploads/rapoarte_anuale/28%2005%202015%20Raport_activitate_Cons%20Concur_last.pdf
48
http://www.competition.md/public/files/RaportactivitateCons-Concur2015323f6.pdf
49
http://lex.justice.md/md/344792/
50
http://cca.md/reports/16
51
http://mediaforum.md/upload/foaie-de-parcurs-pentru-dezvoltarea-mass-mesiei-din-rm-2016pdf-5891e98736791.pdf
52
http://www.aapm.md/rom/obzor-media-rinka-2015.html
46
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Casa Media, de departe, este lider de vânzări a publicităţii Tv în fiecare din cei patru ani analizaţi, cu o
cotă de piaţă estimată la circa 50 la sută. Casa Media plasează publicitate la Tv Prime, Tv Canal 2, Tv 4, Tv
Canal 3, RenTv, Tv Publika, iar din anul 2016, şi la STS şi Super Tv. Anterior la STS publicitatea era
plasată de Alkasar, iar la Super Tv – de Nova Tv. Având în vedere legătura între proprietarul Casa Media
şi proprietarul Tv Prime, Tv Canal 2, Tv Canal 3, Tv Publika, deţinute prin General Media Group ICS,
putem deduce, că poziţiile dominante de pe piaţa de publicitate menţin şi sprijină poziţiile dominante de pe
piaţa media.
Recomandări:
– Să fie elaborată, dezbătută public şi adoptată o Strategie de dezvoltare a mass-media din RM,
conformă practicilor internaţionale, în care, între altele, să se regăsească prevederi ce ar asigura
transparenţa proprietăţii în mass-media; ar preveni sau ar contracara monopolurile mediatice; ar
asigura securitatea spaţiului mediatic autohton.
– Lipsa unei atare strategii denotă un interes redus al autorităţilor pentru politici de stat adecvate şi
coerente care, în definitiv, să conducă la o informare corespunzătoare a cetăţenilor prin intermediul
mass-media. Proiectul strategiei ar putea fi elaborat sub egidă parlamentară cu implicarea altor factori
de decizie, a mediului jurnalistic, a societăţii civile, a mediului academic, a experţilor internaţionali în
domeniu.
– Să fie completată Legea concurenţei de o manieră care să asigure contracararea concentrării
proprietăţii în mass-media şi protecţia concurenţei loiale pe piaţa de publicitate.
– Deşi relativ nouă, Legea concurenţei nu conţine prevederi referitoare la un domeniu atât de specific,
precum este cel mediatic. Practica implementării legii demonstrează că prevederile generale vizând
limitele concentrării proprietăţii nu au putut preveni şi/sau contracara poziţiile dominante, nocive în
mass-media, din motiv că ele pun în pericol pluralismul şi uniformizează conţinutul mediatic.
Completările ar putea fi elaborate cu implicarea autorităţii naţionale de specialitate, mediului
jurnalistic, societăţii civile etc.
– Să fie redactat şi adoptat proiectul noului Cod al audiovizualului cu reglementări vizând, inclusiv:
praguri sau limite specifice, determinate în baza unor criterii obiective (numărul de licenţe, cota de
audienţă, cifra de afaceri etc.), pentru a preveni un nivel înalt de concentrare a proprietăţii şi/sau de
control în sectorul audiovizual; scoaterea CCA de sub influenţă politică; mecanisme eficiente de
descurajare a derogărilor de la legislaţie pe care le pot admite radiodifuzorii.
– Domeniul audiovizualului, în RM, precum indică toate sondajele de opinii, are cel mai mare impact
asupra informării populaţiei. Prin urmare, sunt oportune prevederi juridice care, pe de o parte, să ofere
mecanisme clare şi eficiente de gestionare a domeniului şi, pe de altă parte, să asigure implementarea
legislaţiei în beneficiul cetăţenilor şi nu a patronilor politici de media. Redactarea proiectului, sub
egidă parlamentară, ar putea fi realizată prin implicarea autorilor lui, radiodifuzorilor, autorităţilor de
reglementare şi de supraveghere, societăţii civile, experţilor naţionali şi internaţionali.
– Să fie elaborată şi adoptată o nouă Lege cu privire la publicitate care, între altele, ar conţine: limite
impuse în distribuirea/difuzarea publicităţii prin intermediul mass-media pe măsură să prevină şi/sau
să contracareze poziţiile dominante; mecanisme de distribuire echitabilă şi transparentă a publicităţii
de stat; mecanisme de evaluare anuală a pieţei de publicitate.
– Actuala legislaţie în domeniu a permis apariţia poziţiilor dominante pe piaţa de publicitate. La modul
normal, încasările din publicitate asigură independenţa economică a mass-media şi, implicit,
independenţa ei editorială. Alternativa încasărilor din publicitate sunt banii obscuri, de cele mai dese
ori, în realităţile RM, banii de partid, or asemenea situaţie afectează jurnalismul şi, deci, informarea
veridică a populaţiei. Instituţiile de stat, chiar dacă nu sunt importante furnizoare de publicitate,
operează cu bani publici şi, deci, este necesară o definiţie juridică a publicităţii de stat şi mecanisme de
distribuire şi de raportare a acesteia. Factorii decidenţi nu pot interveni corespunzător, dacă nu există o
evaluare exactă a pieţei de publicitate.
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– Să fie elaborat, dezbătut public şi adoptat un Regulament al comisiei parlamentare de specialitate de
desemnare pe criterii exacte şi măsurabile a membrilor CCA.
– Membrii CCA, contrar prevederilor legale, de fiecare dată au fost aleşi pe criterii politice, fapt ce nu a
permis autorităţii de reglementare să devină realmente garant al interesului public. Un atare
Regulament ar adăuga previzibilitate în desemnarea componenţei CCA şi în activitatea acestuia.
– Să fie elaborat, dezbătut public şi adoptat un Regulament al CCA de oferire a licenţelor pentru
Multiplexurile digitale pe criterii exacte şi măsurabile care, pe de o parte, să excludă apariţia poziţiilor
dominante în formarea opiniei publice, iar pe de altă parte, să asigure un pluralism mediatic veridic.
– CCA nu a avut nici o dată criterii clare de desemnare a învingătorilor la concursurile pentru licenţe de
emisie. Este motivul din care domeniul audiovizualului s-a dezvoltat şi se dezvoltă haotic, cu o
concentrare excesivă a radiodifuzorilor în capitală şi cu lipsă de radiodifuzori în bună parte a mediului
rural, cu poziţii dominante, cu radiodifuzori afiliaţi politic, cu diversitate aparentă şi nu reală.
– Să fie elaborat, dezbătut public şi adoptat un Plan de acţiuni care să protejeze spaţiul mediatic de
propagandă, dezinformare şi manipulare.
– Actualmente spaţiul mediatic, ca parte a spaţiului informaţional este nesecurizat şi vulnerabil în faţa
propagandei din interior şi din exterior. Spaţiul mediatic, dominat de produse mediatice străine,
dominaţie menţinută şi chiar încurajată la nivel politic, pune sub semnul întrebării suveranitatea
informaţională a ţării şi, implicit, suveranitatea statală. Implementarea adecvată a unui asemenea Plan
de acţiuni ar facilita şi implementarea Concepţiei securităţii informaţionale, adoptate de parlament în
octombrie 2016.

19

2. Fenomenul manipulării informaţionale prin intermediul mass-mediei controlate
de grupuri de interese
Constatări:
 Televiziunile care fac parte din grupul GMG - Prime TV, Publika TV, Canal 2 şi Canal 3 servesc, în special în ultimii doi ani, drept instrumente de: pregătire a opiniei publice pentru
acţiuni contestabile ale guvernării; linşaj mediatic al oponenţilor; legitimare a acţiunilor
guvernării, contestate de o parte a societăţii; propagare a mesajelor precum că ţara prosperă şi
corupţia este combătută cu succes după instalarea Guvernului Filip; distragerea atenţiei, prin
conţinut irelevant, de la acţiuni reprobabile ale guvernării.
 Conţinutul manipulator este transmis atât în ediţiile de ştiri, cât şi prin talk-show-uri. Tehnicile
de manipulare informaţională au fost aplicate în special la reflectarea evenimentelor şi
subiectelor: protestele masive din anul 2016 şi învestirea guvernului Pavel Filip; investigarea
fraudei bancare; campaniile electorale; starea de lucruri şi reforma din sistemul de justiţie;
alegerea procurorului general. În lunile martie şi aprilie 2017 posturile din grupul GMG au
desfăşurat o campanie de propagandă agresivă a sistemului de vot uninominal, propus de
PDM. O mare parte din spaţiul de emisie ocupat de ştiri şi talk-show-uri a fost dedicat
materialelor care inoculau ideea că aceasta este singura soluţie pentru problemele Republicii
Moldova şi ar avea exclusiv consecinţe pozitive.
 O serie de portaluri informative: moldova24.info, today.md, kp.md, de rând cu unele bloguri,
servesc drept sursă primară pentru răspândirea conţintului manipulator şi, în unele cazuri, a
falsurilor mediatice, care, ulterior, sunt preluate de televiziuni şi tirajate ca informaţii credibile.
 Televiziunile NTV şi Accent TV care, prin conţinutul editorial, vădesc un puternic partizanat
politic faţă de PSRM, reprezintă instrumente mediatice de promovare a imaginii partidului şi de
atac asupra adversarilor. În ştirile lor, cele două posturi se poziţionează drept anti-guvernare,
dar abordează selectiv reprezentanţii guvernării. Reprezentanţii PDM nu figurează în ştiri
negative, criticile fiind aduse reprezentanţilor PL, Partidului condus de Maia Sandu, care a fost
contracandidatul socialistului Igor Dodon la alegeri, şi reprezentanţilor Platformei Demnitate
şi Adevăr. Posturile fac propagandă deschisă pro-rusă şi anti-americană.
 Prezenţa elementelor de dezinformare şi manipulare în media din Republica Moldova a fost
constatată în ultimii ani în rapoartele întocmite de organizaţiile de media53, API, CJI şi APEL,
şi de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, care a aplicat, sporadic, amenzi. Sancţiunile
(amenda - 5400 de lei) s-au dovedit a fi ineficiente, întrucât majoritatea televiziunilor au
continuat să încalce prevederile Codului audiovizualului, ale Codului de conduită al
radiodifuzorilor şi să aplice tehnici de manipulare informaţională. Posturile TV apropiate de
grupuri de interese au funcţionat, în ultimele campanii electorale, ca instituţii de partid, în
ediţiile informative fiind ignorate total regulile de echidistanţă şi imparţialitate, fapt confirmat
prin sancţiunile aplicate de CCA (Vezi Cap. I).
2.1. Media controlată politic ca instrument de pregătire a opiniei publice pentru acceptarea
acţiunilor contestabile ale guvernării
Tendinţele de manipulare informaţională şi luptă politică prin intermediul presei s-au manifestat mai acut
în perioada campaniei electorale parlamentare din toamna anului 2014, când majoritatea televiziunilor au
favorizat unii concurenţi electorali, difuzând conţinut în dauna altora, şi s-au menţinut până în prezent,
intensificându-se în funcţie de momentul politic pe care îl traversează ţara. Evenimentele sfârşitului de an
2015, an în care Republica Moldova a avut 3 prim-miniştri: Iurie Leancă, Chiril Gaburici şi Valeriu Streleţ
(ultimul fiind demis la mai puţin de 100 de zile de guvernare, cu voturile deputaţilor din opoziţie, PSRM şi
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Raport de monitorizare trimestrială privind manipularea informaţională, februarie - aprilie 2014,
http://api.md/upload/editor/Raport_nr._1_monitorizare_tendinte_de_manipulare.pdf
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PCRM, dar şi ale celor aflaţi în coaliţia de guvernare, PDM), a marcat declanşarea unui nou val de
manipulări informaţionale. În octombrie 2015, fostul premier şi liderul PLDM Vlad Filat a fost reţinut şi
apoi arestat şi condamnat pentru corupţie, fiind tot mai certă intenţia PDM, cu complicitatea partidelor din
coaliţie şi din opoziţie, de a înlătura PLDM de la guvernare, chiar dacă la ultimele alegeri acesta obţinuse
cele mai multe mandate în Parlament. Acest eveniment, însoţit de anunţul, la 21 decembrie 2015, al
actualului lider al PDM, Vlad Plahotniuc, că revine în politică, a dat, practic, startul manipulărilor
informaţionale masive la televiziunile Prime, Publika, Canal 2 şi Canal 3. Iniţial, acestea au avut scopul
pregătirii opiniei publice pentru acceptarea lui Vladimir Plahotniuc la funcţia de prim-ministru, prin
diferite instrumente: elogierea meritelor, tăinuirea informaţiei despre averile şi afacerile acestuia, prin
omiterea din emisie a oricăror voci critice la adresa acestuia, denigrarea concurenţilor.
În luna decembrie 2015, după ce partidele din vechea coaliţie de guvernământ nu au ajuns la un consens
privind înaintarea unei candidaturi la funcţia de prim-ministru, preşedintele Nicolae Timofti l-a propus pe
Ion Sturza, neafiliat la vreun partid din Republica Moldova. După ce au anunţat acest lucru, televiziunile
din grupul GMG au început să transmită ştiri şi pseudo-ştiri în care arătau că în anul 1999, când Sturza a
fost prim-ministru, Republica Moldova a trecut „printr-o acută criză energetică”, că anterior a fost învinuit
de corupţie de către FMI şi că presa din România a scris că „a lucrat, în perioada sovietică, în structuri
controlate de KGB”54. Nici o afirmaţie nu a fost însoţită de probe şi nici de reacţia celui vizat. Publicului ia fost arătat astfel că proprietarul acestor posturi şi partidul său nu-şi doresc o persoană ca Ion Sturza în
fruntea Guvernului, iar în ştirile la acest subiect numele Vladimir Plahotniuc este cu link activ la blogul
acestuia55. Interesul de a-l prezenta pe Ion Sturza drept o persoană cât mai negativă şi indezirabilă s-a
confirmat inclusiv în ştirea publicată de Publika.md la 21 decembrie 2016 cu titlul „După decizia lui
Timofti, ambasadorul SUA se întreabă dacă cineva se mai gândeşte la popor”, în care au fost denaturate
spusele ambasadorului american la Chişinău. A doua zi, când Ambasada a difuzat un comunicat la acest
subiect, redacţia a publicat o precizare, în care a afirmat că a fost o greşeală pe care o regretă.
Ulterior, printr-o acţiune de stradă, organizată la 13 ianuarie 2016, mediatizată intens, s-a încercat
transmiterea falsei idei că există o dorinţă/presiune populară ca Vlad Plahotniuc să fie numit primministru. Televiziunile din grupul GMG au făcut uz de tehnici de dezinformare şi manipulare
informaţională de la cele mai simple la cele mai subtile: amestecarea adevărului cu minciuna, trunchierea
citatelor, selectarea informaţiei, exagerarea faptelor etc. Reporterii făceau transmisiuni în direct în care
anunţau că „Oamenii vin să ceară ca preşedintele Nicolae Timofti să desemneze candidatul majorităţii
parlamentare absolute pentru funcţia de premier”, minţind telespectatorii că mitingul a fost unul spontan,
în care oamenii singuri s-au mobilizat. În realitate, el a fost organizat de Partidul Democrat, iar oamenii au
fost aduşi organizat, unii luaţi de la muncă chiar fiind ameninţaţi cu concedierea. Când, la scurt timp,
coaliţia l-a propus pe Vlad Plahotniuc la funcţia de premier, mediile pe care acesta le are în proprietate au
trunchiat informaţia despre afacerile şi biografia candidatului56.
Şi la votarea şi învestirea Guvernului Pavel Filip, la 20 ianuarie 2016, după respingerea de către preşedinte
a candidaturii lui Vlad Plahotniuc, televiziunile GMG au arătat publicului exclusiv informaţii sau pseudoinformaţii care corespund intereselor PDM: despre protestul masiv de la Parlament, organizat de Platforma
Demnitate şi Adevăr, în care mii de oameni cereau stoparea procedurii de votare şi învestire, Publika,
Canal 3 şi Prime au transmis doar ciocnirile cu poliţia, arătând astfel că protestatarii ar fi violenţi şi
incontrolabili, dar trecând sub tăcere revendicările lor concrete. Sperietoarea violenţei şi agresiunii este
folosită frecvent în manipulare, având scopul de a contrapune „răul suprem” - agresiunea, unor păcate mai
mici şi, în acelaşi timp, de a-l da drept „salvator” pe cel care va pune capăt sau va preveni violenţa sau
vărsarea de sânge. De asemenea, în relatarea acestui eveniment, la cele trei canale practic nu a fost folosit
cuvântul „corupţie”, care, de fapt, a fost principalul motiv pentru care protestatarii cereau retragerea
candidaturii lui Filip. Ei îl considerau lipsit de integritate, reprezentant al gupurilor de interese din jurul
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PDM şi inapt să lupte împotriva corupţiei. În schimb, cuvântul „violenţă” a fost repetat practic în fiecare
ştire57.
Astfel, media din cadrul grupului GMG au funcţionat în acele zile ca instrumente de manipulare şi
propagandă. Ele au prezentat doar fapte pozitive despre reprezentanţii PDM Vlad Plahotniuc şi
Pavel Filip, conturându-le portrete de salvatori şi făcând tot posibilul ca informaţiile critice la
adresa lor, prezente din plin în acea perioadă in spaţiul public, să nu ajungă la telespectatori/cititori.
Prin difuzarea ştirilor denigratoare despre oponenţii politici, al căror conţinut este imposibil de
verificat de către telespectatori, s-a dorit pregătirea opiniei publice pentru a întâmpina cu mai
multă simpatie candidatul propus, care poate fi înţeles drept „salvator” sau cel puţin, „un rău mai
mic”.
2.2. Televiziunile şi portalurile informative ca instrumente de linşaj mediatic al oponenţilor
Cele patru posturi din grupul GMG funcţionează în continuare ca instrument de fortificare a puterii PDM
prin faptul că desfăşoară campanii de denigrare - prin ştiri şi talk-show-uri - a tuturor celor care sunt
împotriva lui Vladimir Plahotniuc şi, implicit, PDM, sau a celor care reprezintă, din diferite motive, un
pericol/ameninţare. Este vorba despre persoane sau grupuri a căror existenţă sau activitate afectează
interesele economice sau politice ale PDM şi reprezentanţilor acestei formaţiuni.
În ultimii doi ani principalele ţinte ale ştirilor negative au fost liderii PPDA, în special Andrei Năstase, şi
persoanele care îi susţin, liderul Partidului Nostru Renato Usatâi şi reprezentanţi ai formaţiunii acestuia,
fostul angajat CNA Mihail Gofman, care l-a acuzat pe Vladimir Plahotniuc de complicitate la frauda
bancară din anul 2014, soldată cu dispariţia unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc, şi
omul de afaceri cercetat penal Veaceslav Platon, care a făcut declaraţii similare cu cele ale lui Gofman.
Astfel, în ştirile GMG Andrei Năstase, care a fost un concurent serios la alegerile prezidenţiale 2016, fiind
cotat în Barometrul Opiniei Publice58 din octombrie 2016 cu 8,1 % din opţiuni, faţă de 7,5 % ale
candidatului PDM Marian Lupu, este pomenit doar ca „finul mafiotului fugar Victor Ţopa”, iar PPDA partid „în spatele căruia stau mafioţii fugari Victor şi Viorel Ţopa” -, fiind căutate subiecte în care liderul
PPDA să apară exclusiv în context negativ, majoritatea bazate pe fapte imposibil de verificat. De exemplu,
în campania electorală din toamna anului 2016, au fost difuzate masiv fragmente59 dintr-o producţie video
realizată de Gabriel Călin şi plasată integral pe portalul Today.md. Călin a efectuat o deplasare în Spania
unde a filmat un imobil situat pe litoral şi a afirmat că acesta ar aparţine omului de afaceri plecat din
Republica Moldova, Victor Ţopa, care finanţa în acea perioadă Jurnal TV. „Casa de lux de pe prima linie
a coastei din Santa Ponca i-a servit şi lui Filat drept adăpost şi, cum am mai zis, pentru mulţi alţi politicieni
moldoveni, nu de alta, dar această vilă este, sau cel puţin până am găsit-o noi, un fel de leagăn al
revoluţiilor şi atacurilor raider de la Chişinău” - este afirmaţia lui Gabriel Călin, retransmisă la Publika, dar
neînsoţită de probe.
La fel, Publika TV, Prime, Canal 3, Today.md au difuzat periodic diferite informaţii şi fotografii din care
reieşea că Andrei Năstase a avut, în Germania, întâlniri cu Victor Ţopa, întâlniri care nu reprezentau
interes pentru public, dar care erau interpretate categoric negativ. La fel, aceste materiale realizate peste
hotare arată că pentru deplasările jurnaliştilor care să îi urmărească pe liderii PPDA peste hotare s-au
cheltuit sume importante, scopul fiind nu informarea publicului, ci distrugerea prin orice mijloace a unui
adversar politic. O altă imagine care i-a fost proiectată lui Andrei Năstase de către cele 4 televiziuni şi
câteva portaluri a fost de persoană violentă, care urmăreşte „destabilizarea ordinii în ţară”: „Partidul DA şi
formaţiune alui Usatâi pierd din teren. Ar putea provoca acţiuni de destabilizare în ţară” (Publika, 30
august 2016).
Canalele din grupul GMG difuzează intens şi ştiri referitoare la redeschiderea de către Procuratura
Generală a unui dosar penal, în care avocata Ana Ursachi, reprezentantă a Platformei DA, ar fi fost
învinuită, în anul 1997, de omorul unei femei. În ştirile şi emisiunile televiziunilor din grupul GMG şi pe
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portalurile apropiate acestuia, today.md şi moldova24.info, Anei Ursachi i-au aplicat etichetări - „avocata
diavolului” -, „ucigaşa Ana Ursachi”, încălcând normele deontologice şi cele legale privind prezumţia
nevinovăţiei. Una dintre aceste ştiri a fost examinată de Consiliul de Presă, organ de autoreglementare a
media, care a constatat încălcarea Codului Deontologic al jurnalistului şi, drept urmare, a făcut un apel
public către instituţiile de presă să nu participe la campanii de denigrare şi stigmatizare a unor persoane
sau grupuri.
În privinţa liderului Partidului Nostru Renato Usatâi grupul GMG a dezvoltat o campanie de denigrare
pronunţată în special în anul 2016. Despre el sunt prezentate ştiri care ar arăta că este prieten cu autorităţi
ale lumii interlope, îi sunt aplicate etichetări: „Renato Usatâi, „balabol”. Politicianul a devenit
protagonistul unui documentar postat pe o pagină de internet” (Canal 3), „Usatâi şi-a reconfirmat porecla
balabol” (Canal 2), „Renato Usatâi şi-a confirmat încă o dată calitatea de „balabol”. Declaraţia
politicianului” (Publika). Aceeaşi etichetare, promovată intens de grupul GMG, a fost preluată şi folosită
de reprezentantul unui alt grup de interese, Igor Dodon: „Renato Usatâi este un „balabol”, laş şi fricos”
(Timpul.md, 9 martie 2016). De asemenea, la televiziunile menţionate sunt prezentate cu regularitate ştiri
negative, cele mai multe cu folosirea tehnicilor de manipulare informaţională, despre diferite probleme din
oraşul Bălţi, unde Usatâi este primar, iar reprezentanţii partidului acestuia sunt prezentaţi ca singurii care
încalcă legea în Republica Moldova: „Primarul lui Usatâi, prins beat la volan. Locuitorii satului Vasileuţi
condamă comportamentul alesului local” (Publika, 11 septembrie 2016).
După ce, la 27 iunie 2016 şi la 11 iulie 2016 fostul şef al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării
Banilor al CNA, Mihail Gofman, a declarat în presă că în comiterea fraudei bancare au fost implicaţi
Vladimir Plahotniuc, Vlad Filat, Ilan Şor, Veaceslav Platon şi alţii, televiziunile GMG au omis această
declaraţie, (putem deduce, pentru a-l proteja pe Vladimir Plahotniuc), în schimb au început să transmită
ştiri în care îi atribuiau lui Gofman relaţii şi fapte descalificante, imposibil de verificat: „Mihail Gofman,
implicat într-un NOU SCANDAL! ADEVĂRATUL SCOP al vizitei sale în SUA” (Publika, 12 iulie
2016).
După declaraţiile lui Mihail Gofman, Procuratura Anticorupţie a anunţat, la 25 iulie 2016, că omul de
afaceri şi fostul deputat Veaceslav Platon, aflat în acea perioadă în Ucraina, are statut de bănuit în dosarul
fraudei bancare şi în aceeaşi zi Judecătoria sectorului Buiucani din mun. Chişinău a emis un mandat de
arestare pentru 30 de zile, Platon fiind dat în urmărire internaţională. Unii jurnalişti de la Chişinău au luat
legătura atunci prin telefon cu Platon, care a spus că Vladimir Plahotniuc urmăreşte, prin intermediul
justiţiei, „devierea atenţiei opiniei publice de la adevăratul beneficiar al acestui furt, adică el”. Trei zile mai
târziu, la 28 iulie, Veaceslav Platon a fost reţinut şi plasat în arest la Kiev, apoi extrădat procurorilor din
Republica Moldova. Atunci când a fost adus la Judecătoria Buiucani, la 30 august 2016, el a strigat în faţa
jurnaliştilor că „Toţi banii i-a furat Plahotniuc” şi că tot ce i se întâmplă este ilegal. Imaginile în care
Platon face această declaraţie, filmate de cameramanii grupului GMG, au fost plasate pe site-ul
Publika.md fără sunet, astfel ca oamenii să nu audă că Platon îl acuză pe Plahotniuc, iar din ştirile din
emisia TV secvenţa respectivă a fost omisă. Ulterior, în ştiri Platon este pomenit doar cu eticheta de
„raiderul nr. 1 în CSI”, despre el difuzându-se un număr mare de ştiri cu acuzaţii de multe ori neverificate
din surse oficiale, prin care s-a încercat ostracizarea acestuia ca „principal coordonator” al fraudei bancare:
„Analist: Veaceslav Platon a încercat sâ majoreze speculativ preţul acţiunilor la Moldova Agroindbank”
(Publika, 3 august 2016), „CARNEŢELUL LUI PLATON. Politicieni, funcţionari, jurnalişti şi ce instituţii
media AU PRIMIT BANI” (Publika, 29 iulie 2016), „Raiderul nr. 1 din CSI Veaceslav Platon, coleg de
închisoare cu Vlad Filat” (Publika, 30 august 2016).
Cazurile analizate corespund în totalitate caracteristicilor linşajului mediatic60, concept cu care operează
specialiştii în comunicare. Conceptul defineşte „o operaţie mediatică non-jurnalistică, deosebit de
agresivă, promovată de către una sau mai multe instituţii media, împotriva unui individ, de obicei cu
statut de persoană publică, „în scopul compromiterii şi distrugerii credibilităţii şi reputaţiei sale, cu
scopul de a-l elimina de pe scena publică sau dintr-o anumită funcţie, din cauză că aceasta împiedică sau
deranjează satisfacerea unui anumit interes”.
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Prin campaniile desfăşurate împotriva lui Andrei Năstase şi, parţial, a aliatei acestuia, Maia Sandu,
media care aparţine lui Vladimir Plahotniuc sau persoanelor din anturajul acestuia au urmărit
decredibilizarea totală şi distrugerea reputaţiei liderului PPDA şi, respectiv, înlăturarea de pe scena
politică. Acelaşi scop a fost urmărit şi în privinţa lui Renato Usatâi, care, prin declaraţiile sale,
devenea, periodic, periculos pentru PDM şi Vladimir Plahotniuc. În privinţa lui Mihail Gofman şi
Veaceslav Platon a avut loc o altă operaţiune de linşaj mediatic, cu acelaşi scop - decredibilizarea -,
pentru a face cât mai puţin credibile declaraţiile acestora referitoare la implicarea lui Vladimir
Plahotniuc în frauda bancară. Instituţiile de drept nu au luat în calcul niciodată declaraţiile în
privinţa lui Vladimir Plahotniuc şi nu au anunţat că verifică cel puţin o eventuală implicare a
acestuia în frauda bancară.
Posturile NTV şi Accent TV, apropiate PSRM, atât în timpul campaniei electorale din anul 2016, cât şi
înainte de aceasta, au avut şi ele serii de ştiri şi pseudo-ştiri care conţineau atacuri la adresa potenţialilor
concurenţi ai lui Igor Dodon la funcţia de preşedinte. Totuşi, postul s-a concentrat mai mult pe promovarea
lui Igor Dodon ca „statalist şi patriot, gata să stabilească un parteneriat strategic cu Federaţia Rusă”,
folosind tehnici clasice de propagandă ca „inventarea duşmanului extern”61 prin răspândirea diferitelor
mituri despre contracandidaţi.
2.3. Media ca instrument de propagandă internă
Aşa cum s-a văzut din subcapitolul anterior, în mediile afiliate Partidului Democrat informaţiile care ar
conţine critici sau opinii negative asupra acestei formaţiuni şi liderilor săi au fost cenzurate, fiind înlocuite
cu ştiri în care sunt exagerate meritele miniştrilor PDM, ale Guvernului, ale liderului PDM sau ale
preşedintelui Parlamentului, Andrian Candu, reprezentant al aceluiaşi partid. Până la învestirea, în luna
ianuarie 2016, a Guvernului Pavel Filip, media din grupul GMG a servit drept platformă de promovare a
miniştrilor PDM din guvernele de coaliţie. În campaniile electorale din anii 2014, 2015 şi 2016 - a
candidaţilor acestui partid, cu încălcarea legislaţiei electorale şi Codului Audiovizualului62. După
învestirea Guvernului Filip s-a promovat intens ideea că lucrurile se stabilizează în ţară şi că există
progrese în toate domeniile. Exemple: „VESTE BUNĂ pentru investitori. Agenţia Moody's a schimbat
ratingul de ţară al Moldovei de la negativ B3 la STABIL” (Publika, 14 ianuarie 2017), unde s-a anunţat că
schimbarea rating-ului de ţară ar fi un succes remarcabil datorat Guvernului Filip, în timp ce experţii
independenţi au explicat, în alte media, că indicele B3 stabil nu înseamnă progres; "Suntem mulţumiţi!"
Ce spun moldovenii despre Guvernul condus de Pavel Filip” (Publika, 21 ianuarie 2017) - vox populi
realizat la un an de activitate a Guvernului Filip, în care vorbitorii au fost aleşi exclusiv după opiniile
favorabile, fapt menţionat şi într-un raport de monitorizare realizat de CJI63; „Moldovenii, mai
OPTIMIŞTI: Lupta împotriva corupţiei, unul dintre evenimentele anului 2016” (Publika 16 ianuarie
2017); „Moldova a scăpat de efectele unei crize enorme, după frauda din sistemul bancar. Cui i se
datorează succesul” (Publika, 17 februarie 2017), unde este citat denaturat un articol din publicaţia
britanică The Economist. Jurnaliştii britanici au scris că situaţia se datorează mai multor factori, inclusiv
guvernelor din ultimii ani, structurii economiei ţării, moldovenilor din UE care trimit bani acasă, vremii
favorabile. La Publika succesul a fost atribuit Guvernului Filip.
Reflectarea reformei justiţiei. La 25 noiembrie 2011, Parlamentul a votat Strategia de Reformare a
Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016, care a început să fie aplicată din luna iunie 2012. Documentul
prevedea, între alte măsuri, reformarea Procuraturii Generale şi adoptarea unei noi legi a procuraturii, care
să schimbe inclusiv procedura de alegere a procurorului general - de la numirea de către Parlament, la
alegerea prin concurs. Inactivitatea guvernării pe acest segment - neadoptarea unei noi legi a procuraturii şi
lipsa acţiunilor concrete de reformare - a arătat însă că s-a dorit păstrarea cât mai mult posibil a status-quoului. Nereformarea procuraturii în primii ani de la adoptare a constituit o restanţă a autorităţilor în
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implementarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei, care a determinat Uniunea Europeană să
reducă sprijinul bugetar cu 1,8 milioane de euro64.
Când reforma a devenit inevitabilă, proiectul Legii cu privire la procuratură a intrat pe agenda
preocupărilor autorităţilor, însă media afiliată PDM a diminuat la minim importanţa acestui subiect fie prin
ignorare, fie prin relatarea disproporţionată şi manipulatoare. La dezbaterea publică a proiectului,
organizată la Parlament la 23 februarie 2016 (cu o zi înainte de adoptare), deputatul PDM Sergiu Sârbu şi
procurorul general atunci în funcţie Corneliu Gurin au încercat să introducă în proiect câteva
amendamente, care, potrivit autorilor - reprezentanţi ai societăţii civile -, schimbau în totalitate conceptul
legii. Şi Ambasada Statelor Unite la Chişinău a atenţionat că se aşteaptă ca Legea procuraturii şi pachetul
de reformare a sistemului naţional de integritate să fie adoptate „în formatele acceptate pe larg de
societatea civilă şi experţii internaţionali”65. Deputaţii PLDM, atunci în opoziţie, au părăsit sala în care
avea loc dezbaterea, în semn de protest. Toate aceste informaţii au fost omise din agenda zilei la Publika
TV şi celelalte televiziuni ale grupului GMG. Subiectul a fost omis din ediţiile de ştiri pentru a evita şi
reflectarea scandalului legat de amendamentele propuse de Sârbu şi Gurin. Eliminarea acestui subiect
relevant, care este o tehnică de manipulare informaţională, a fost compensată cu ştirea despre un proiect de
lege prezentat drept „revoluţionar”, propus de ministrul Justiţiei din partea PDM, care prevede că deputaţii
care nu-şi declară averile ar putea să-şi piardă mandatul. A doua zi, la adoptarea Legii procuraturii în
prima lectură, Publika a transmis două ştiri scurte prin care a consemnat evenimentul, omiţând o serie de
elemente relevante. Ca şi în ziua precedentă, subiectul zilei a fost schimbat cu unul care nu prezintă niciun
impact asupra societăţii - aprobarea de către Parlament a unei declaraţii „privind stabilitatea şi
modernizarea ţării”, căruia i-a fost rezervată o ştire amplă şi o discuţie în studio. În concluzie, la reflectarea
unui subiect cu adevărat relevant pentru ţară, dar indezirabil pentru autorităţi, televiziunile GMG au
practicat tehnicile de manipulare estomparea şi înlocuirea subiectelor de interes public relevante cu altele,
de o relevanţă scăzută66.
Mediile apropiate PDM reflectă pe larg doar chestiunile în care formaţiunea şi liderii acesteia au
interese; subiectele conflictuale, care le-ar prejudicia interesele sau imaginea, sunt evitate sau doar
consemnate, sumar şi incomplet. Se face propagandă deschisă pro-PDM şi pro-Guvern, în unele
cazuri jurnaliştii având aceeaşi retorică cu reprezentanţii Guvernului67. În schimb, o mare parte a
spaţiului de emisie este ocupat de ştiri sau pseudo-ştiri în care sunt criticaţi/denigraţi/ironizaţi
adversarii PDM şi personal ai lui Vladimir Plahotniuc: Vlad Filat, Veaceslav Platon, Renato Usatâi,
Andrei Năstase, respectiv PLDM, Partidul Nostru, Platforma Demnitate şi Adevăr.
La fel s-a procedat şi la reflectarea altor subiecte legate de domeniul înfăptuirii justiţiei. La Adunarea
generală a judecătorilor, desfăşurată la 11 martie 2016, câţiva judecători au afirmat de la tribună că justiţia
nu este independentă şi că magistraţilor li se cere, prin diferite metode, să ia decizii ilegale în anumite
dosare. Televiziunile GMG au relatat doar despre discursul ministrului Justiţiei (membru PDM) la
Adunare, omiţând din nou problemele de substanţă şi vocile critice68.
Alegerea procurorului general. A doua zi după votarea Legii cu privire la Procuratură, procurorul
general Corneliu Gurin şi-a dat demisia, iar la 22 septembrie 2016 a fost anunţat un concurs pentru
selectarea noului procuror general, deja în condiţiile noii Legi cu privire la procuratură69. La 7 decembrie
2016 Eduard Harunjen, care până atunci exercitase interimatul, a fost declarat învingător70 şi a fost propus
preşedintelui ţării pentru numirea în funcţie. La Publika TV alegerea procurorului a fost consemnată
printr-o ştire scurtă, fără să fie reflectate detalii din şedinţa CSP în care a fost audiat Harunjen, chiar dacă o
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echipă a acestei televiziuni filmase evenimentul. La audieri, lui Harunjen i s-au cerut explicaţii referitoare
la procedura disciplinară care i-a fost pornită, apoi stinsă, referitoare la distrugerea unui dosar legat de
moartea unui protestatar în aprilie 200971. De asemenea, din ştirile televiziunilor din grupul GMG au lipsit
şi criticile, formulate de experţi72 şi opoziţie73 în ziua desemnării şi a doua zi, 8 decembrie, când
preşedintele Nicolae Timofti a semnat decretul de numire. Pe 9 decembrie cele mai importante asociaţii
ale societăţii civile - Centrul de Resurse Juridice, Promo-Lex, Transparency International Moldova,
Asociaţia Presei Independente, ş. a. - au semnat o declaraţie74 prin care au cerut preşedintelui să facă
publică rapoartele de verificare, realizate de Serviciul de Informaţii şi Securitate, care l-au convins că
Eduard Harunjen este o persoană integră. Semnatarii au indicat asupra suspiciunilor care planează asupra
acestuia privind nimicirea dosarului legat de protestele din 7 aprilie 2009, pentru care i-a fost aplicată, apoi
anulată, sancţiunea „avertisment”, dar au notat drept dubios şi faptul că niciunul dintre membrii
Consiliului Superior al Procurorilor, care l-au votat unanim, nu i-au pus întrebări referitoare la casa pe care
o deţine, mai scumpă decât i-ar fi permis veniturile sale legale.
Aceste informaţii relevante nu au ajuns la telespectatorii şi cititorii mediilor din grupul GMG din cauza
interesului pe care îl are proprietarul acestuia şi partidul său de a ascunde circumstanţele obiective prin
care Eduard Harunjen a fost învestit cu puterea de a conduce în următorii 7 ani sistemul procuraturii
Republicii Moldova.
Televiziunile din grupul GMG nu au reflectat nici declaraţiile preşedintelui ales, Igor Dodon, care a spus
iniţial că procurorul nu ar fi legitim75, apoi că va contesta76, fără să specifice în ce instanţă şi în ce mod,
alegerea lui Harunjen. Aceste declaraţii au fost transmise de Accent TV şi, cum s-a dovedit ulterior, au
avut rolul de mimare a unui dezacord cu candidatura aleasă de guvernare. Anume, la 7 decembrie 2016,
când Harunjen a fost desemnat câştigător, şi a doua zi, când Nicolae Timofti a semnat decretul de numire,
Igor Dodon a declarat că noul procuror general nu ar avea legitimitate, fără să exprime obiecţii la
desfăşurarea concursului. La 23 ianuarie 2017, adică la mai mult de o lună de la finalizarea concursului,
Igor Dodon anunţă că va contesta rezultatul, folosind argumentele invocate de Maia Sandu pe 7
decembrie, dar fără să explice de ce nu a făcut acest lucru în timpul desfăşurării concursului sau imediat
după finalizarea lui.
În concluzie, prin declaraţiile sale referitoare la procurorul general, neînsoţite de fapte concrete,
Igor Dodon a urmărit să manipuleze opinia publică şi să mimeze, astfel, opoziţia faţă de acţiunile
guvernării, iar televiziunile afiliate PSRM au servit drept platformă pentru difuzarea declaraţiilor
sale, fără să le pună la îndoială sau să le proceseze jurnalistic.
Promovarea votului uninominal. La 6 martie 2017 preşedintele PDM, Vladimir Plahotniuc, a anunţat că
formaţiunea sa va depune la Parlament un proiect de modificare a Codului Electoral, care prevede
schimbarea sistemului de alegere a deputaţilor: de la liste de partid, la circumscripţii uninominale, iar în
aceeaşi zi la televiziuni şi pe diferite site-uri au apărut spoturi de promovare a acestei iniţiative. Începând
cu această dată, la televiziunile din grupul GMG a pornit o campanie de promovare a propunerii PDM,
fiind transmise zilnic cel puţin 1-3 ştiri în care votul uninominal este prezentat ca o soluţie pentru toate
problemele Republicii Moldova, exclusiv în culori pozitive, fără să fie redate şi opinii contrare. Tehnicile
după care sunt realizate şi transmise ştirile la acest subiect sunt tehnici de propagandă77.
Ideea este contestată puternic de societatea civilă şi de către partidele din opoziţie, care susţin că astfel în
Republica Moldova va fi consolidată corupţia sistemică. Cu toate acestea, pentru a arăta că această idee
71

http://www.jurnaltv.md/ro/news/2016/12/7/harunjen-desemnat-procuror-general-10264887/
http://www.jurnaltv.md/ro/news/2016/12/7/exper-i-harunjen-comod-guvernarii-10264917/
73
http://www.ziarulnational.md/ultima-ora-maia-sandu-despre-numirea-lui-harunjen-timofti-a-cedat-definitiv-aceasta-gaselnita-ii-pica-bine-si-luidodon/
74
http://crjm.org/wp-content/uploads/2016/12/2016-12-09-Declaratie-numire-Procurorul-General-fin.pdf
75
http://a-tv.md/index.php?newsid=24286
76
http://a-tv.md/index.php?newsid=25829
77
Dicţionarul de Sociologie, Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu, Dicţionar de Sociologie, Bucureşti, 1998, p. 332., p. 457., propaganda este
«Activitatea sistematică de transmitere, promovare sau răspândire a unor doctrine, teze sau idei de pe poziţiile unei anumite grupări sociale şi
ideologii, în scopul influenţării, schimbării, formării unor concepţii, atitudini, opinii, convingeri sau comportamente. Propaganda se realizează astfel
încât să ducă la realizarea scopurilor şi intereselor grupului pe care îl serveşte, neexistând o propagandă neutrală valoric sau obiectivă»;
http://vignette4.wikia.nocookie.net/nccmn/images/1/1c/Dictionar-de-Sociologie-Catalin-Zamfir-LazarVlasceanu.pdf/revision/latest?cb=20150813042511&path-prefix=ro
72

26

este susţinută de populaţie şi de personalităţi din diferite domenii, reporterii grupului GMG fac aproape
zilnic ştiri şi vox-populi în care selectează doar opiniile favorabile. Exemple: „Cetăţenii susţin iniţiativa
privind votul uninominal şi demiterea deputaţilor” (Publika, 6 martie); „Diaspora salută iniţiativa PDM de
a introduce votul uninominal la alegerile parlamentare” (Publika 8 martie). În cazul ştirii „Ideea votului
uninominal, SUSŢINUTĂ de mai multe personalităţi cunoscute din ţară”, difuzată la 11 martie de Publika
TV, dirijorul Orchestrei „Lăutarii” Nicolae Botgros, şi interpreta Valentina Osoianu, ale căror declaraţii au
fost trunchiate şi scoase din context, fiind interpretate ca opinii pro votul uninominal, au denunţat
practicile de manipulare informaţională folosite de jurnaliştii de la GMG.
De asemenea, pentru promovarea ideii votului uninominal, periodic, sunt citate în mod manipulator şi cu
date interpretate partinitor sondaje de opinie în cadrul cărora diferite categorii de populaţie s-ar fi pronunţat
pentru schimbarea sistemului de vot. În una din aceste ştiri, „Sondaj Promo-Lex: Moldovenii susţin masiv
schimbarea sistemului electoral (VIDEO)”, transmisă de Publika, Prime, Canal 2 şi Canal 3, datele au fost
cumulate eronat şi prezentate cu un titlu manipulator, ce nu reflectă realitatea, aşa cum a arătat însăşi
Asociaţia Promo-Lex într-un comunicat. Organizaţia a arătat că în sondaj 32% dintre respondenţi s-au
pronunţat pentru introducerea votului uninominal, iar alţi 21% - pentru sistemul electoral mixt, ceea ce nu
înseamnă că „schimbarea sistemului electoral este susţinută masiv”.
Televiziunile din grupul GMG au folosit pe larg tehnici de manipulare informaţională şi la reflectarea
dezbaterilor publice, organizate în plenul Parlamentului cu participarea reprezentanţilor societăţii civile la
31 martie. Atunci au fost invitate diferite persoane care nu reprezintă organizaţiile societăţii civile active,
dar care declară că susţin votul uninominal. Opiniile acestora au fost scoase în prim-plan în ştirile difuzate
de GMG, in timp ce discursurile liderilor de ONG-uri cunoscuţi pentru poziţiile lor civice tranşante au fost
trunchiate şi le-a fost denaturat sensul. Astel, în ştirile despre dezbateri, difuzate de Publika şi Canal 3, 6
persoane au exprimat mesaje pro votul uninominal şi doar una - împotrivă, fiind evidentă prezentarea
selectivă, în funcţie de mesaj. În acelaşi material discursul reprezentantului Promo-Lex, Nicolae Panfil, a
fost trunchiat şi obţinut un alt sens al mesajului. Nicolae Panfil a adus argumente pe baza cărora a solicitat
retragerea proiectului privind votul uninominal. În ştire s-a arătat însă că acesta ar fi exprimat o opinie
favorabilă: „Da, trebuie să conştientizăm, şi spunem lucrul acesta: şi sondajul de opinie comandat de
Promo-Lex confirmă faptul că cetăţenii văd o necesitate şi o oportunitate în modificarea sistemului
electoral”. Organizaţia Promo-Lex a denunţat la câteva zile tehnica de manipulare. Potrivit unui
comunicat al organizaţiei, în care a fost inclus întreg discursul, Nicolae Panfil a declarat: „Deci,
rezultatele sunt nu chiar așa de clare, cum se încearcă a se spune că este o soluție deja gata pregătită. În
acest sens, da, trebuie să conștientizăm și spunem lucrul acesta: și sondajul de opinie comandat de
Promo-LEX confirmă faptul că cetățenii văd o necesitate și o oportunitate a modificării sistemului
electoral, pentru că toate cele trei opțiuni, prima, a doua și a treia opțiune, rezultatul este de doar 43%,
cel mai mic rezultat dintre toate cele 4 opțiuni la această întrebare. Dar se ne uităm care este următoarea
opțiune pentru care cetățenii au spus că și-ar da eventual votul sau care ar fi preferat de către ei”.
Toate aceste tehnici de manipulare folosite au făcut ca la televiziunile GMG să fie transmise ştiri din care a
reieşit eronat că reprezentanţii societăţii civile, ai partidelor extraparlamentare sau ai mediului academic
susţin la unison votul uninominal. Realitatea a fost alta: reprezentanţii societăţii civile au adus argumente
prin care au arătat riscurile introducerii unui asemenea sistem, iar preşedinta Transparency International
Moldova, Lilia Carasciuc, a părăsit sala, în semn de protest, după ce şi-a rostit discursul. Acest detaliu a
fost omis din ştirile transmise de grupul GMG.
La 5 mai 2017 majoritatea parlamentară, inclusiv PSRM, a votat însă în prima lectură introducerea
sistemului de vot mixt. Acţiunea a fost prezentată de televiziunile GMG drept un „compromis larg” între
PDM, care a propus votul uninominal, şi PSRM, care a propus sistemul de vot mixt. Schimbarea a fost
anticipată de unii analişti politici ca fiind o înţelegere planificată din timp între Vlad Plahotniuc şi Igor
Dodon. Posturile din grupul GMG au început deja să promoveze votul mixt, folosind, din nou, tehnici de
manipulare. Exemplu: în ştirea difuzată a doua zi după adoptarea prevederilor referitoare la sistemul de vot
mixt, întitulată „Nicolae Negru: ne îndreptăm spre un sistem electoral mixt, 74 de voturi nu au cum să fie
contestate de Comisia de la Veneţia”, este citat editorialistul Ziarului Naţional, cunoscut pentru analizele
sale politice obiective. Opinia sa a fost prezentată ca una în sprijinul sistemului de vot mixt, în timp ce
editorialistul doar a explicat şansele de reuşită ale proiectului în condiţiile configuraţiei puterilor în
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Parlament. Din textul citat de pe Ziarulnational.md reporterii de la Publika au omis fraza „Votul PSRM va
cântări mai greu decât boicotul PL, PCRM şi PLDM, deşi este aproape evident că Dodon face jocul lui
Plahotniuc, cum a făcut-o mai înainte, nu o singură dată”. Iată alte titluri: „Andrian Candu: Aprobarea
sistemului electoral mixt este cea mai viabilă soluţie în acest moment” (Publika, 6 mai); „Votul mixt este o
soluţie - va permite reducerea polarizării populaţiei” (Publika, 10 mai).
În concluzie, televiziunile din grupul GMG au practicat o propagandă agresivă a votului
uninominal, dominând, practic, spaţiul de emisie cu informaţii ce au inoculat consumatorilor de
presă ideea că aceasta este o necesitate a zilei şi singura soluţie pentru problemele Republicii
Moldova. Aceste instituţii media sunt folosite ca instrumente de propagandă şi platforme de
răspândire a informaţiilor manipulatoare, uneori false, care ajută la realizarea scopurilor
politice/economice ale liderului şi altor reprezentanţi ai PDM.
Recomandări:
– În paralel cu măsurile legislative care ar preveni concentrarea proprietăţii media, este necesară
fortificarea capacităţilor CCA de a monitoriza conţinutul editorial al posturilor TV la capitolul
asigurarea pluralismului de opinii şi difuzarea informaţiei manipulatoare.
– Modificarea legislaţiei în vederea înăspririi sancţiunilor aplicate radiodifuzorilor pe durata campaniilor
electorale, pentru a fi posibilă repararea greşelilor sau oprirea comiterii unor noi abateri imediat, nu
postum, când sancţiunile nu mai au nici un impact asupra comportamentului radiodifuzorului, iar
publicul, în consecinţă, este manipulat, fapt care poate influenţa rezultatul alegerilor.
– Pentru a preveni răspândirea pe internet a ştirilor false şi manipulatoare, a căror provenienţă devine
greu de identificat, este necesară iniţierea în cadrul breslei jurnaliştilor a discuţiilor privind elaborarea
unor reglementări care ar obliga portalurile informative să publice numele proprietarilor,
administratorilor şi autorilor, la fel ca şi datele de contact.
– Elaborarea şi promovarea de către societatea civilă a unui catalog/registru al instituţiilor media de
mare audienţă, care să includă informaţii selectate pe criterii clare despre proprietarii, plângerile
depuse la Consiliul de Presă, deciziile CCA luate în privinţa instituţiei respective, deciziile Comisiei
Electorale Centrale în perioada campaniilor electorale, constatările rapoartelor de monitorizare a
conţinutului. Un astfel de registru, a cărui actualizare ar urma să aibă loc o dată la 3 luni, ar trebui
plasat pe cât mai multe platforme, astfel ca publicul, dar şi jurnaliştii care folosesc alte media drept
surse (prin preluarea conţinuturilor) să poată verifica rapid „istoria” fiecărei instituţii media şi, în
funcţie de asta, să-i acorde (sau nu) încredere.
– Facultăţile de Jurnalism şi organizaţiile de media ar trebui să promoveze puternic noţiunea de
„reputaţie profesională a jurnalistului”, bazată pe profesionalism înalt şi pe respectarea normelor
Codului Deontologic. Astfel de acţiuni ar ajuta tinerii jurnalişti să se orienteze spre valorile
jurnalismului independent şi să evite angajarea în instituţii media care fac jocul politicienilor şi
manipulează opinia publică.
– Ministeriul Educaţiei, în parteneriat cu asociaţiile de media, ar trebui să elaboreze şi să aplice în licee
(pentru elevii claselor mari) şi colegii cursuri de educaţie mediatică, fapt ce ar ajuta tinerii să înţeleagă
cum se produce manipularea informaţională şi cum să distingă sursele de informaţii credibile.
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3. Blogurile electronice şi reţelele de socializare ca surse de informare şi comunicare
publică în beneficiul persoanelor şi grupurilor de interese
Pentru analiza posibilei utilizări a blogurilor ca surse de informare şi comunicare publică în beneficiul
persoanelor şi grupurilor interesate, au fost urmărite următoarele bloguri:
1) www.gandrabur.net
2) http://nichitusvictor.blogspot.md/
3) https://traianvasilcau.wordpress.com/
4) https://valeriurenita.wordpress.com/
5) https://balacci.wordpress.com/
6) https://romanmihaes.wordpress.com/
7) http://vox.publika.md/author/veaceslav.burlac
8) https://harghel.com/; http://vox.publika.md/author/ion-harghel
9) http://luchianiuc.com/blog/
10) http://www.bogdantsirdea.eu/
11) http://dodon.md/
12) http://newsmd.md/blogs
13) http://vox.publika.md/author/nicolae-pascaru
Urmărirea şi analiza acestor bloguri/portaluri se justifică prin câteva elemente: a) unii autori susţin şi
promovează deschis ideile, acţiunile unui partid/grup politic/politician; b) alţi autori sunt adesea invitaţi în
emisiunile de analiză şi dezbatere din cadrul trusturilor mediatice afiliate grupurilor politice dominante; c)
în acelaşi context, o bună parte dintre bloggerii citaţi sunt şi autori pe platforma vox.publika.md,
„platforma de comentarii, bloguri şi opinii a publika.md”78, platformă din componenţa unuia dintre
trusturile mediatice afiliate unui partid politic; d) alţi autori, chiar dacă nu susţin în mod direct un anumit
grup politic, orientează opinia publică spre o atitudine mai degrabă pozitivă faţă de acesta, în special prin
criticarea vehementă a altor grupuri politice; e) autorii blogurilor distribuie aceleaşi mesaje (dar şi
comentarii), şi pe reţelele de socializare, fiind susţinute, comentate, promovate şi de către utilizatorii
activi/permanenţi ai respectivelor platforme.
Constatare generală
Blogurile şi reţelele de socializare sunt utilizate intens ca mijloc de influenţare a opiniei publice şi de
suport/argumentare a acţiunilor grupurilor de interese care urmăresc să gestioneze şi să controleze
instituţiile publice. Publicul, la rândul lui, este îndemnat/convins să accepte această stare de lucruri din
oficiu, deoarece alţi actori politici ar fi, în opinia grupurilor de interese susţinute, nepotriviţi, incapabili
şi/sau nedemni să guverneze.
Constatări
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Blogurile electronice şi reţelele de socializare constituie o sursă de informare şi comunicare publică
suplimentară celor tradiţionale, şi sunt utilizate de persoane şi grupuri interesate în influenţarea
opiniei publice, convingerea/aderarea acesteia la o anumită idee/orientare politică. Fenomenul s-a
evidenţiat din ce în ce mai mult în 2014 şi 2015, pentru ca în 2016 să capete valenţe considerabile.
Momentan, în spaţiul public se vorbeşte despre două grupuri active, inclusiv prin intermediul
blogurilor şi al reţelelor de socializare, în dominarea proceselor din Republica Moldova:
grupul/grupurile din anturajul Partidului Democrat din Moldova şi din cel al Partidului
Socialiştilor. Persoanele-cheie la care se face referire cel mai des în acest context sunt Vladimir
A se vedea www.vox.publika.md;
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Plahotniuc, preşedintele PDM şi Igor Dodon, preşedintele ţării şi ex-preşedintele PSRM. În primul
caz grupurile de susţinători virtuali (direct sau indirect) sunt mai numeroase şi mai ramificate decât
în al doilea.
Pe bloguri mesajele variază de la analize (pe alocuri cu o doză semnificativă de obiectivitate, cu
dovezi în favoarea punctului de vedere exprimat) ale procesului politic din ţară, până la opinii
tranşante, acuzaţii la adresa anumitor actori şi susţinerea deschisă a grupului politic dominant
şi/sau a persoanelor – cheie ale acestuia, argumentarea corectitudinii/viabilităţii/importanţei unei
decizii sau a unei acţiuni întreprinse de actorii politici vizaţi. Nu în ultimul rând, unii autori recurg
la pamflete pentru a exprima o atitudine, preiau postările colegilor sau interviurile cu anumiţi
oameni politici sau reprezentanţi ai grupului politic dominant.
Pe reţelele de socializare formele de comunicare publică în favoarea/în susţinerea unui grup sunt
mai diversificate în virtutea posibilităţilor pe care le oferă aceste platforme. Acestea se manifestă
prin: distribuirea de către susţinători a postărilor instituţiilor sau ale persoanelor importante din
grupul politic; plasarea postărilor personale, dar adesea cu referire la apartenenţa (formală sau
neformală) la grupul politic/ideile promovate de acesta; distribuirea materialelor din presă despre
activitatea grupului politic sau a politicienilor, precum şi a emisiunilor televizate relevante; postări
cu mesaje critice şi/sau denigratoare la adresa grupurilor politice/oamenilor politici percepuţi ca
adversari; distribuirea postărilor bloggerilor care susţin într-un fel sau altul grupul politic şi/sau
persoanele-cheie ale acestuia; implicarea în comentarea ideilor postate, astfel încât să-i orienteze pe
autorii comentariilor spre o anumită atitudine; evitarea postărilor despre grupul
politic/politicienilor dintr-un anumit grup, şi criticarea oponenţilor.
Nu toate mesajele de pe blogurile vizate şi de pe reţelele de socializare susţin deschis grupul politic
dominant sau un politician. Unele dimpotrivă, se doresc a fi critice, ironice şi/sau pamfletare, dar în
definitiv promovează grupul politic sau politicianul. Acest lucru se întâmplă prin două modalităţi:
1) îi aduce/readuce în spaţiul public; 2) îi atacă adversarii, inducând astfel ideea că cei din urmă
sunt personaje exclusiv negative, iar grupul politic dominant, chiar fără laude, apare în rolul
personajului mai degrabă pozitiv.
Postările de pe bloguri, dar în special cele de pe reţelele de socializare, aveau puţine vizualizări (sau
chiar niciuna), aprecieri sau comentarii în 2013, ceva mai multe în 2014, fiind semnificativ mai
numeroase în 2015, şi în special în 2016.

Detaliere
Conform Barometrului Opiniei publice din octombrie 2016, 45,6% dintre moldoveni utilizează internetul
zilnic, iar 21,5% îl consideră cea mai importantă sursă de informare după televiziune79. În condiţiile în
care cel puţin 2.05 mil. de oameni din ţara noastră sunt conectaţi la reţeaua virtuală globală80, această
platformă de comunicare nu poate fi nici ignorată, şi nici subestimată. De asemenea, statisticile arată că
moldovenii care se informează din sursele online dau prioritate reţelelor de socializare (40,4% –
Odnoklassniki.ru, 37,9% – Facebook.com)81, iar Odnoklassniki şi Facebook sunt la ora actuală reţelele cu
cei mai mulţi utilizatori (1.168.000 şi respectiv 760.00082). Prin urmare, fenomenele şi tendinţele care pot
fi observate pe reţelele de socializare capătă din ce în ce mai multă putere şi ocupă un loc din ce în ce mai
important în ierarhia factorilor care influenţează viaţa moldovenilor. Blogurile, la rândul lor, deşi mai puţin
populare în calitate de surse de informare, amplifică puterea mesajelor transmise prin intermediul reţelelor
sociale, mai cu seamă pentru că, de cele mai multe ori, autorii distribuie însemnările de pe blog şi pe
platformele de socializare. Constatările ce urmează reies din analiza primelor două cele mai populare
reţele de socializare din Republica Moldova (Odnoklassniki şi Facebook), precum şi a celor mai active
bloguri care promovează, într-un fel sau altul, cele două grupuri politice suspectate de tendinţa dominării
proceselor din Republica Moldova.
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Anul politic 2013 s-a remarcat, printre altele, prin: scandalul în urma incidentului din Pădurea Domnească,
demiterea procurorului general, destrămarea AIE – 2, renunţarea de către Vladimir Plahotniuc la postul de
prim-vicepreşedinte al Parlamentului, demiterea guvernului Filat 2 pe motive de corupţie (şi, mai târziu,
decizia CC după care Filat nu a mai putut fi premier), demiterea lui Marian Lupu din funcţia de preşedinte
al Parlamentului, învestirea guvernului Leancă, formarea coaliţiei între PLDM, PD şi grupul liberalilor
reformatori, retragerea lui Vladimir Plahotniuc din Parlament, parafarea Acordului de Asociere cu
Uniunea Europeană.
Date fiind aceste evenimente, blogurile politice şi reţelele de socializare au avut câteva linii generale de
manifestare. Relevante pentru studiul nostru sunt următoarele:
– Însemnările şi referirile la Vladimir Plahotniuc, existente deja pe platformele de comunicare online,
capătă noi valenţe şi dimensiuni. Dacă anterior persoana lui Plahotniuc avea mai degrabă o alură
mistică, iar imaginea publică era mai degrabă negativă şi neclară, acum el începe să fie prezentat ca un
personaj politic real, concret, în virtutea mişcărilor pe care le face pe arena politică. El însuşi începe să
scrie pe un blog personal de pe 1 noiembrie 201383 (după ce organizase, în mai 2012, o întâlnire cu
mai mulţi bloggeri). Evenimentul a fost anunţat pe Facebook, de exemplu, în două rânduri. Într-un caz
s-a distribuit ştirea de pe www.pdm.md, iar în doilea - o informaţie de pe pagina intitulată Republica
Moldova. Textul celei de-a doua postări se încheie în felul următor: „Acesta este un loc în care mă veţi
putea cunoaşte aşa cum sunt, cu gândurile mele, care nu se vor referi doar la politică, ci şi la alte
aspecte ce ţin de viaţa de zi cu zi”, scrie liderul PDM, în prima sa postare pe blog. Pe atunci,
Plahotniuc era prim-vicepreşedintele PDM.
– Tot din 2013 datează prima însemnare a Partidului Democrat pe Odnoklassniki, constând într-o
distribuire a unui comunicat de pe www.pdm.md. Postarea viza proiectul privind aplicarea unui sistem
mixt la alegerile parlamentare, proiect propus de către deputatul democrat, Vladimir Plahotniuc84. De
menţionat că fotografia de profil a PDM pe această reţea de socializare îl înfăţişează pe Vladimir
Plahotniuc (aceasta a fost modificată, cel mai probabil, la sfârşitul anului 2016), pe când pe Facebook
găsim simbolul partidului ca poză principală.
– Autorii blogurilor şi membrii activi ai comunităţii virtuale vorbesc despre „lupta Vlazilor”, Vlad Filat
fiind plasat, de cele mai multe ori, în contexte negative, în virtutea funcţiei pe care o deţinuse şi a
activităţii sale, fiind din ce în ce mai mult acuzat în spaţiul public de comiterea faptelor ilicite.
– Autorii blogurilor critică în special activitatea lui Vlad Filat, ţinta criticilor mai fiind PCRM, PL, sau
Mihai Ghimpu. De asemenea, nu sunt sesizabile texte exclusiv pozitive sau preponderent pozitive
despre PDM/Marian Lupu.
– Reţelele de socializare promovează activitatea miniştrilor PDM, a conducerii Parlamentului şi a
partidului, dar gradul de distribuire, comentare şi reacţie din partea publicului este mic (de exemplu,
anunţul despre retragerea lui Vladimir Plahotniuc din Parlament a adunat 9 aprecieri pe Facebook şi
nici un comentariu, iar cele două ştiri despre lansarea blogului politicianului au împreună 33 de
aprecieri, două distribuiri şi următorul comentariu: Îmi pare bine că omul acesta se ţine de promisiuni
şi îşi expune gîndurile precum şi viziunile pe blog, ceea ce denotă o transparenţă şi o echitate socială.
De asemenea, prima însemnare de pe Odnoklassniki are trei aprecieri şi nici un comentariu).
Principalele mesaje transmise prin intermediul blogurilor şi al reţelelor de socializare au fost următoarele:
1. Vladimir Filat, urmat de PCRM/Vladimir Voronin, dar şi de PL/Mihai Ghimpu, reprezintă personajele
politice cele mai nocive ale momentului. Exemple de titluri de pe bloguri, distribuite şi pe reţelele de
socializare: Farsă PLDM-PCRM, pentru a scăpa de PDM?; Vlad Filat vrea să distrugă Alianţa
pentru Integrare Europeană; Filat reîncepe războiul politic pe Bîc ; Marele unionist Filat din 2007 şi
din veci85, etc.
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2. Încrederea în PDM este mică, dar acţiunile PLDM, PCRM şi PL prefigurează situaţia în care acest
partid poate deveni o forţă politică importantă în Republica Moldova: Plahotniuc ne spune că AVEM
de ALES între două proiecte; PCRM şi PLDM au declanşat o isterie la nivel naţional şi negociază o
guvernare comună; Sondajul Vox Populi: cetăţenii doresc integrare europeană şi sistemul mixt
electoral; Identitatea, opţiunea unionistă şi ecuaţia 2014; Vlad Filat şi Vlad Plahotniuc au
conştientizat pericolul comunist şi se aruncă ambii în luptă, ş.a. 86
3. Retragerea lui Vladimir Plahotniuc din Parlament a constituit surpriza anului şi a demonstrat clasa
acestui om politic. Exemple de titluri: Retragerea lui Plahotniuc din Parlament, gest de mare jucător
politic; De ce s-a retras Plahotniuc din Parlament şi care este motivul ascuns?; Plahotniuc – moartea
comuniştilor ? şi nu numai a lor ??? 87
Exemple de mesaje:
 Plahotniuc se retrage din Parlament, renunţă la imunitate, astfel dezarmându-i pe oponenţii şi
dusmanii săi… Aici ar trebui menţionat faptul, că îi datorăm lui Plahotniuc în cea mai mare
parte debarcarea comuniştilor de la guvernare după alegerile din 29 iulie 200988.
 Pe această cale Vlad Plahotniuc urmează să se dedice muncii în cadrul partidului împreună cu
preşedintele de onoare. Contează foarte mult aceste acţiuni, în contextul în care anul viitor este
un an electoral şi este foarte mult de muncă în această direcţie. (Facebook)
 Cei mai mulţi dintre moldoveni îşi doresc ca liderul PD, Marian Lupu, să fie preşedintele ţării!;
Partidul Democrat din Moldova va fi cea mai puternică formaţiune din ţară (Odnoklassniki)
2014
În 2014 evenimentele care au marcat anul politic au fost: semnarea Acordului de Asociere cu UE,
liberalizarea regimului de vize, alegerile parlamentare din 30 noiembrie, precedate de alegeri în cadrul
PDM pentru selectarea candidaţilor, excluderea partidului „Patria” din cursa electorală.
Tendinţele pe bloguri şi reţelele de socializare în acest context se conturează în felul următor:
– Criticile la adresa lui Vladimir Filat se intensifică. Renato Usatâi este iniţial susţinut de o parte dintre
bloggeri şi pe reţelele de socializare, fiind perceput ca un jucător politic important.
– Mai mulţi autori de bloguri publică texte cu un accent mai pronunţat pe activitatea PDM, scoţând în
evidenţă aspectele pozitive, perspectivele de dezvoltare şi de coabitare pe scena politică. Tendinţa este
mai vizibilă în a doua jumătate a anului, şi se observă la bloggeri care anterior nu abordau subiectul. În
acelaşi timp, figura lui Vladimir Plahotniuc este din ce în ce mai mult demitizată.
– Mesajele critice/acuzatoare/denigratoare la adresa anumitor grupuri politice/oameni politici, văzuţi ca
adversari ai PDM cresc în cantitate şi se caracterizează prin duritate, atacuri, etichetări negative
tranşante. În acelaşi rând bloggerii şi autorii activi ai postărilor pe reţelele de socializare se
poziţionează critic şi acuzator faţă de un trust de presă rival al trustului finanţat de Vladimir
Plahotniuc.
Principalele mesaje transmise prin bloguri şi reţelele de socializare în 2014 au fost următoarele:
1. Vlad Filat a întrecut toate limitele şi trebuie să stea la puşcărie: Filat – mîrţoaga şchioapă a Moskovei
vi se balegă-n poartă; Filat al vostru a ajuns să fie promovat doar cu bani; Vlad Filat, al vostru hoţ de
idei; Filat refuză să înţeleagă că trage partidul la fund şi ar putea distruge Coaliţia, din nou; Vlad
Filat şi-a tras-o singur, din nou; Filat începe să devină mai mârşav decât Voronin; Vlad Filat este o
eroare 404, etc. 89
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2. PDM se reinventează şi arată că nu trebuie scos din cărţi pentru alegeri şi pentru viitorul politicii
moldoveneşti. De asemenea, inclusiv în glumă sau ironic, se transmite mesajul că Vladimir Plahotniuc
este omul care decide cum sunt aranjate şi jucate cărţile: Le reuşeşte să facă o campanie cu adevărat
unică în Moldova; Eu astăzi voi vota Partidul Democrat din Moldova…; De ce unii se tem de votul
mixt?; Suntem aproape de reeditarea unei alianţe proeuropene în formatul PD+PLDM+PL; PDM a
încheiat-o cu mascarada şi se apucă de făcut lista pentru alegeri; Ce loc va lua trompetistul
Plahotniuc pe listele PD?; Plahotniuc – premier; Preşedintele Timofti, decoraţiile şi ultimatumurile
antieuropene 90;
Exemple de mesaje:
 Campania Partidului Democrat din Moldova se deosebeşte categoric de cea a altor formaţiuni
politice. Acest partid nu ponegreşte extremele, evită baricadele şi cheamă oamenii la o
consolidare pe „centru”, o idee PRO MOLDOVA… Campania Partidului Democrat este cu atât
mai mult specială deoarece se încearcă a le oferi oamenilor posibilitatea de a gândi, a cugeta, a
alege propriul viitor şi nicidecum nu a celor ce văd această ţară ca „apendicele” cuiva…91
 În cazul în care PLDM va opta pentru funcţia de Speaker eu cred că un candidat mai bun pentru
şefia Guvernului PD decât proprietarul partidului nu se va găsi92.
 Pentru prima dată în Moldova, un partid le va oferi moldovenilor dreptul de a alege direct
candidaţii pentru Parlament; Echipa PDM îşi consolidează rândurile în toată ţara;
#Creştem_Moldova (Facebook, Odnoklassniki)
2015
În 2015 Republica Moldova a trăit, sub aspect politic: două tururi ale alegerilor locale, 5 premieri, dintre
care 3 interimari, ridicarea imunităţii parlamentare a deputatului liberal - democrat Vlad Filat şi arestarea
acestuia, autosuspendarea, pentru două luni (15 octombrie-21 decembrie), a lui Vladimir Plahotniuc din
toate funcţiile deţinute în PDM, proteste antiguvernamentale organizate de Platforma Civică „Demnitate şi
Adevăr”, dar şi de PSRM şi PN.
În 2015, în special după „pierderea războiului” de către Vladimir Filat în faţa lui Vladimir Plahotniuc, dar
şi pe parcursul întregului an:
– Postările de pe bloguri şi de pe reţelele de socializare au avut un caracter mult mai pronunţat de
susţinere a acţiunilor PDM, a primelor persoane din acest partid, şi în special a lui Vladimir
Plahotniuc.
– Mesajele cu un vădit caracter denigrator la adresa unor grupuri politice adversare, şi a unor persoane
din anturajul acestora au fost şi ele mai multe şi mai nuanţate.
– Prin hashtagul #PlahotniucPremier (Facebook, promovat şi de unii bloggeri), mini-sondajele în care
oamenii sunt întrebaţi ce cred despre activitatea miniştrilor PD şi comentariile simpatizanţilor grupului
politic, s-au amplificat şi accentuat mesajele de susţinere şi de convingere a publicului de a adera la
punctul de vedere împărtăşit de promotorii ideilor partidului/anumitor oameni politici.
Mesajele transmise prin intermediul blogurilor şi al reţelelor de socializare în contextul analizat de noi au
fost următoarele:
1. Sfârşitul politic al lui Vladimir Filat este aproape: BOP-ul arată că locul lui Vlad Filat este la
puşcărie. PLDM a intrat sub pragul existenţei; Negruţă vorbeşte despre schemele criminale în care
partidul-la-fund-si-ar-putea-distruge-coalitia-din-nou/; http://gandrabur.net/vlad-filat-si-a-tras-o-singur-din-nou-2/; http://gandrabur.net/filatincepe-sa-devina-mai-marsav-decat-voronin/; http://gandrabur.net/vlad-filat-este-o-eroare-404/;
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este implicat Vlad Filat; Smintitul de Vlad Filat, nu mai are electorat!; Slugile lui Filat merg la
închisoare sau sunt nevoite să fugă din ţară, iar Şăful este neatins; Se strânge laţul la gâtul lui Vlad
Filat, iar cazul BEM intră în altă fază; Vlad Filat şi-a pierdut limitatorul bunului simţ; Politicianul
Vlad Filat va fi nimicit de propria Platformă civică; Filat a repornit astăzi războiul cu Plahotniuc;
Moldova răsuflă mai uşor fără Vlad Filat; Am cumpărat coroană pentru mormântul lui Vlad Filat;
Filat, sub şah continuu de la Plahotniuc, etc.93
2. Republica Moldova are nevoie să fie salvată de la haos. Salvarea poate veni (doar) de la PDM şi
Vladimir Plahotniuc: PLDM se sinucide politic. Rămâne formula PD, PL, PPE şi PCRM; Борьба за
премьерство. Демоны и ангелы; Pentru ce-i trebuie lui Plahotniuc sa traga TRM sub Ministerul
Culturii?; Portavocea lui Filat ne spune că Plahotniuc este cel mai influent politician din Moldova; Şi
dacă Marian Lupu are dreptate? Plahotniuc este şeful lui Putin? Şi - al lui Obama?; Dle Plahotniuc,
şi totuşi, când vă sumaţi răspunderea?; Dle Plahotniuc, a venit momentul „acum sau niciodată”.
Răsuflecaţi mânicile?; Şi, totuşi, Sturza sau Plahotniuc?; 94.
Exemple de mesaje:
 Renunţarea lui Plahotniuc la mandatul de deputat, respectiv la imunitate vine să însemne că el
nu are nevoie de această imunitate, dând astfel un semnal că el nu a fost implicat în furtul
miliardului şi că nu are de gând să-şi asume public păcatele celuilalt oligarh, el avându-le pe
ale sale95.
 Nu pot să nu-i dau dreptate liderului Partidului Democrat din Moldova, liberal democraţii şiau format o strategie. Au ales varianta electorală? Probabil. Vom şti cu siguranţă dacă este
aşa sau nu, după ziua de duminică, 29 noiembrie, atunci când Platforma civică „Demnitate şi
Adevăr", a anunţat mobilizare generală la proteste stradale. Dacă domnul Streleţ şi echipa,
vor fi prezenţi în stradă, atunci domnule Lupu, să ştiţi că aveţi dreptate! I-aţi ciuruit!96
 Cu uratul la viitorul prim-ministru (Vladimir Plahotniuc); PD aproape de stabilizarea
situaţiei din ţară; PDM – unicul partid care a crescut constant de la un scrutin la altul
2016
Anul politic 2016 s-a evidenţiat prin constituirea unei noi majorităţi parlamentare, tentativa eşuată a lui
Vladimir Plahotniuc de a deveni prim-ministru, învestirea guvernului Filip, prezentarea lui Plahotniuc în
calitate de coordonator al alianţei de guvernare, protestele antiguvernamentale, condamnarea fostului
premier Vlad Filat, cele două tururi ale alegerilor prezidenţiale, preluarea de către Vladimir Plahotniuc a
funcţiei de preşedinte al Partidului Democrat din Moldova.
În 2016 postările de pe bloguri şi reţelele de socializare s-au axat în special pe:
– Mesaje dure, agresive, fără perdea, la adresa oponenţilor politici ai PDM/ai lui Vladimir Plahotniuc.
De menţionat că presa tradiţională a preluat masiv aceste mesaje, blogurile şi reţelele de socializare
constituind surse de informare primare şi unice.
– Aripa tânăra a PDM devine mult mai activă şi mai vizibilă în spaţiul virtual, în special după alegerea
unei noi conduceri în luna aprilie. Membrii formaţiunii promovează intens pe reţelele de socializare nu
doar şi nu atât propriile activităţi, cât şi, în special, conducerea PDM, guvernul, precum şi persoane
anume (Vladimir Plahotniuc, Pavel Filip, Andrian Candu, ş.a).
– Postările bloggerilor şi cele de pe reţelele de socializare sunt profund şi vizibil polarizate, acestea
având două dimensiuni: una care vizează susţinerea unui grup politic, şi alta, mult mai puternică, ce
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vizează criticarea adversarilor politici. Tehnici care depăşesc deontologia sunt utilizate în special în cel
de-al doilea caz. Un caracter exagerat l-au avut aceste tehnici în campania electorală pentru alegerile
prezidenţiale.
Astfel, mesajele – cheie ale anului 2016 (care continuă şi în 2017) pe bloguri şi pe reţelele de socializare
au fost:
1. Guvernarea a adus, în sfârşit, stabilitate în ţară: Moldova, între ciocan şi nicovală: De la capcanele
Filat şi Rogozin, la Guvernul “ultimei şanse”; Cine e credibil, Pavel Filip care afirma ca aproximativ
500 de milioane de euro reprezintă totalul sumelor externe deblocate pentru Moldova pentru 2016 sau
Deliu, Usatii si Nastase care zic ca totul e rau?; 2016 – anul lui Pavel Filip. Victoria nu-i a lui;
Opoziţia moare de ciudă: Palatul Victoria are încredere în Pavel Filip; Filip a dezgheţat relaţiile cu
UE. Îl susţin şi popularii europeni; Pavel Filip tace, face şi pune ANRE-ul la muncă; Şi dacă
ministrului Jizdan îi reuşeşte?; În sfârşit, un prim-ministru şi pentru oameni? 97;
2. Vladimir Plahotniuc este liderul care va reforma clasa politică din temelii şi va aduce o nouă viziune
asupra politicii în Republica Moldova: Ce fapte ilegale puteţi să-i încriminaţi lui Plahotniuc?;
EXCLUSIV. Cine este moldoveanul care şi-a permis în minivacanţa de 8 martie să circule cu un avion
privat timp de 4 zile în 4 ţări europene?; Marian Lupu a devansat-o in sondaje pe Maia Sandu si vrea
sa treaca de Nastase?; Cum se explică creşterea lui Marian Lupu în sondaje de opinie?; Plahotniuc,
noul preşedinte al PD, revine la vechile idei?; Occidentul ca un model şi dezgheţul relaţiilor dintre
SUA şi Rusia va fi o veste bună pentru Moldova; Schimbarea la faţă a Partidului Democrat;
Plahotniuc îi dă şah lui Dodon; Plahotniuc anunţă curăţenia de toamnă. Congresul american o
acceptă; Cutremurul Plahotniuc; Plahotniuc - prim-ministru. Timofti va demisiona?98.;
3. Partidul Politic Demnitate şi Adevăr, Jurnal TV, Victor şi Viorel Ţopa, Maia Sandu şi Renato Usatîi
sunt duşmanii stabilităţii şi dezvoltării Republicii Moldova: Нэстасе vs Плахотнюк: «демократ»
против «диктатора»; 5 причин, по которым Андрей Нэстасе не может стать президентом;
Ренато нашёл себя в президенте; Синдром Ренато Нэстасе; Майя Санду: в президенты или
в тюрьму?; Unde a fost demnitatea lui Andrei Năstase când a jefuit AirMoldova?; De ce JurnalTV
face „menaj a trois” lui Renato Usatîi?; Andrei Nastase, să ştii că absolut toţi candidaţii vor fi ai lui
Plahotniuc, cu excepţia ta, sluga jegoasă a Ţopilor; Justiţia capturată de Plaha a dat peste cap toate
şmecheriile PD; „Politiciana” Maia Sandu o da cu oiştea’n gard; Renato Usatîi vede în Igor Dodon
un adversar real împotriva lui Plahotniuc; Învăţaţi de la Nastase cum să fiţi boi politici şi parteneri cu
Renato; EXCLUSIV! Platforma DA şi Jurnalul, SUBORDONATE Ţopilor! Grigore Petrenco, SLUGA
lor! INTERCEPTĂRI SKYPE; Cum se joacă Moscova cu Platforma DA şi bolovanul politic Andrei
Năstase, sau efectul Roşca 2; EXCLUSIV! Întâlnire Usatîi-Ţopa, la Baden-Baden!; EXCLUSIV!
Detalii PICANTE din înregistrarea cu Plahotniuc! Ce a ASCUNS Usatîi?99, ş.a.
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Exemple de mesaje:
 Echipa condusă de domnul Filip, ministrul Grigoraş dar şi alţi demnitari din echipa de
reformatori, a devenit acea echipă de medici care sunt obligaţi, la masa de operaţii, să extirpe
bolile din sistemul de pensii. Evitarea unei catastrofe sociale, iată obligativitatea pe care şi-a
asumat-o Pavel Filip - asta ar trebui să înţeleagă cetăţeanul moldovean, fie că a jurat, ori nu,
credinţă acestui stat; Atenţie, fapte, nu vorbe. O radiografie a şase luni de activitate a cabinetului
Filip, despre care, iniţial, se spunea că e sortit eşecului, arată mobilizare pentru implementarea
foilor de parcurs primite de la Bruxelles şi Bucureşti. Rezultatul obţinut a dus la obţinerea
împrumutului financiar din partea României şi disponibilitatea FMI de a semna un acord de
finanţare pentru Moldova. Ce înseamnă această reuşită? Că, pe fundalul unei crize politice,
financiare şi de încredere, formaţiunea politică care deţine funcţia executivă a demonstrat
mobilizare şi acţiune100
 Ce puteti să-i incriminaţi unui om despre care aveţi detalii numai de la TV şi din presa de partid?
Nimic! De ce? Pentru că nu aveţi ce!... Aşadar, mai revizuiţi tot ce ştiţi negativ despre Plahotniuc.
Încercaţi să încordaţi un pic cerebelul şi să găsiţi măcar câte o probă pentru fiecare acuzaţie, apoi
să notaţi undeva într-o agendă, în dreptul la fiecare, cuvântul „Probat, am documente
demonstrative”. 101
 Amintesc că, prim vicepreşedintele PDM, Vlad Plahotniuc şi-ar fi preîntâmpinat colegii din AIE,
pe Vlad Filat şi Iurie Leancă, dar şi pe Ilan Shor să nu fure banii deponenţilor. Aceştia nu s-au
conformat. De asta, coordonatorul actualei majorităţi parlamentare, Vladimir Plahotniuc, are tot
dreptul să facă curăţenie generală în Republica Moldova! „Ca reprezentant al coaliţiei de
guvernare, împreună cu toţi colegii mei vom insista să fie făcută o curăţenie generală în toate
sectoarele importante din ţară. Ceea ce vedeţi că se întâmplă astăzi în ţară, (reţinerea a 15
judecători şi 3 executori judecătoreşti, reţinerile de la Poliţia de Frontieră şi Serviciul Vama
n.r.) sunt doar un început, unul modest, dar vă asigur că noi vom continua, iar eu prin prisma
funcţiei care o deţin în coaliţia de guvernare, voi sprijini totul cu tot ce pot această curăţenie
generală şi ea, va fi. Cine mă cunoaşte ştie că eu nu arunc vorbele în vânt”102
 Vlad Plahotniuc – un adevărat lider al întregului popor; Premierul Pavel Filip demonstrează prin
fapte concrete ce înseamnă promovarea interesului naţional; RM are nevoie de un partid puternic
precum a devenit în cele din urmă PDM, partid care e în stare să facă schimbări în ţară şi să
îndeplinească visul cetăţenilor din Republica Moldova de a ne integra în UE; În Singapore
cetăţenii cu vârsta de pensionare 62 de ani, sunt angajaţi în câmpul muncii! Coincidenţă?? Sau
totuşi eficienţă, a noii reforme de pensii înaintată de Guvernul Filip!; Şi totuşi, PDM!; Cine dacă
nu Premierul Filip îşi aduce aportul cu silinţă, spre stabilitatea promisă poporului dezamăgit în
existenţă?; Un nou obiectiv, o forţă nouă în lupta cu drogurile! Vlad Plahotniuc, omul care nu
aruncă cuvintele în vânt; Ambiţia este o prioritate a caracterului fiecăruia din noi. Şi asta o putem
vedea în experienţa şi corectitudinea pe care o practică omul de afaceri Vlad Plahotniuc!; Atunci
când ajuţi pe cineva, te simţi om cu inimă. Când ajuţi o ţară întreagă, te simţi om cu suflet. Dar
când ai inimă şi suflet, îi ajuţi pe toţi. Anume că Vlad Plahotniuc redă adevăratele calităţi
omeneşti; Pavel Filip este un premier demn pentru Moldova; Reformele Guvernului, apreciate;
#GuvernulFilip, #PlahotniucPremier, #MoldovaReuşeşte, #HaiMoldova, #PremierulFilip,
#AndrianCandu, #Edelweiss, #MarianLupuPreşedinte, #Hai_cu_Noi (Facebook şi
Odnoklassniki).
Cu referire la al doilea grup acuzat în spaţiul public de tendinţa de dominare a proceselor din societate, cel
din jurul Partidului Socialiştilor şi al lui Igor Dodon, tendinţele de dominare şi influenţare a opiniei publice
prin intermediul blogurilor şi al reţelelor de socializare sunt mai puţin accentuate, postările conţinând şi
multe comentarii critice. Igor Dodon are un blog personal din august 2013, pe care scrie cu regularitate.
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USATÂI: POLITICĂ, RĂZBUNARE SAU AFACERI, 16.12.2016, disponibil pe : http://nichitusvictor.blogspot.md/2016/12/usatai-politicarazbunare-sau-afaceri.html;
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Însemnările politicianului vizează de cele mai multe ori participările la emisiuni, interviurile, sau opiniile
exprimate la un anumit subiect. În ceea ce-i priveşte pe alţi susţinători/promotori ai ideilor grupului politic şi
ai lui Igor Dodon, aceştia se manifestă prin postarea materialelor critice la adresa oponenţilor PSRM şi, mai
nou, ai preşedintelui, dar şi pe promovarea mesajelor grupului politic şi/sau ale lui Dodon. Exemple de titluri:
Păpuşarul îi pierde în cărţi pe Lupu şi pe Ghimpu; Ghimpu confirmă: e sluga păpuşarului; 2014 – anul în
care am putea scăpa de Păpuşar Власть в истерике; Ultima şansă a oligarhilor; Заявления президента
Молдовы о проведении референдума — не эмоции, все шаги просчитаны; Stabiliţoiul lui Filip, ş.a.103
Exemple de mesaje:
 Motivul de bază pentru care Dodon este hărţuit constă în faptul că el creşte foarte rapid. Şi asta
deranjează. Totodată, PSRM reprezintă o ALTERNATIVĂ.104
 Ну что тут скажешь! Понятно, что Додон не святой, он живой человек, и у него были
какие-то ошибки, противоречивые заявления и действия. Но куда важнее то, что он
защищает независимость страны, нейтралитет, дружбу с РФ, молдавский народ.
И именно он получил благословение патриарха Кирилла в нелёгкой борьбе по защите православных ценностей. И именно поэтому его пытаются уничтожить105(Ei bine, ce pot să
spun! Este clar că Dodon nu este un sfânt, este om viu, şi a comis unele erori, a avut declaraţii şi
acţiuni contradictorii. Dar, mult mai important este faptul că el protejează independenţa ţării,
neutralitatea, prietenia cu Rusia, poporul moldovenesc. Şi a fost cel care a primit binecuvântarea
Patriarhului Kirill în lupta dificilă pentru apărarea valorilor ortodoxe. Anume de asta încearcă
să-l distrugă).
 Непоколебимость позиций, ясность, последовательность и открытость к диалогу – это
те моменты и качества, которые Игорь Додон подтвердил во время визита в Брюссель…
Находясь в «сердце» ЕС, Додон озвучил позицию молдавского народа, который его
делегировал (в том числе и на эту миссию) на следующие 4 года. И не просто озвучил – он
её защищал. Доказывал. Аргументировал. Открывал глаза руководителей ЕС на
молдавские реалии. Возвращал из «на землю»106 (Poziţiile clare, coerenţa şi deschiderea spre
dialog - acestea sunt momentele şi calităţile pe care Igor Dodon le-a confirmat în cursul vizitei la
Bruxelles. Aflat în „inima” UE, Dodon a exprimat poziţia poporului moldovenesc, care l-a
delegat (inclusiv pentru această misiune) pentru următorii 4 ani. Şi nu doar a exprimat-o, dar şi a
apărat-o. A demonstrat. A motivat. A deschis ochii liderilor UE asupra realităţilor moldoveneşti.
I-a întors „cu picioarele pe pământ”).
 На сайте Президента Республики Молдова „ro” изменен на „md”. Да, это капля, но из
таких капель и состоит море (Pe site-ul Preşedintelui Republicii Moldova „ro” a fost schimbat
în „md”. Da, este o picătură, dar din astfel de picături se face marea); Ваша команда будет
рядом и с её поддержкой у Вас точно всё получится. Потому что нас не только 835
тысяч. Нас намного больше (Echipa Dvs. Vă va fi alături şi cu ajutorul ei totul vă va reuşi cu
siguranţă totul. Pentru că nu suntem numai 835.000. Suntem mult mai mulţi) (Facebook).
Recomandări
– Într-o societate democratică libertatea de exprimare constituie o valoare incontestabilă şi ea trebuie
apărată şi promovată. Recomandabil ar fi, în acest context, pentru bloggeri şi membrii activi de pe
reţelele de socializare, ca acest drept să fie exercitat în deplină şi adevărată libertate a cugetului, fără
influenţa anumitor grupuri de interese sau politicieni.
– De asemenea, în spiritul unei societăţi democratice, ar fi preferabil ca autorii de bloguri sau de
postări/comentarii pe reţelele de socializare să folosească un limbaj adecvat, chiar şi în cazul criticilor
sau acuzaţiilor, astfel încât să contribuie la avansarea şi nu la degradarea societăţii moldoveneşti.
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http://www.bogdantsirdea.eu/?p=765;
http://www.bogdantsirdea.eu/?p=966;
http://www.bogdantsirdea.eu/?p=989;
http://www.bogdantsirdea.eu/?p=1735;
http://www.bogdantsirdea.eu/?p=2007;
http://www.bogdantsirdea.eu/?p=2164;
http://www.bogdantsirdea.eu/?p=1978;
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Cel mai criticat dintre moldoveni, 30.07.2014, disponibil pe: http://www.bogdantsirdea.eu/?p=1179;
105
Охота на фаворита, 28.09.2016, disponibil pe: http://www.bogdantsirdea.eu/?p=2041;
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Игорь Додон в Брюсселе. О чём визит, disponibil pe: http://newsmd.md/blogs/17159-igor-dodon-v-bryussele-o-chem-vizit.html
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Constatări generale
 Legislaţia Republicii Moldova nu asigură măsuri eficiente de prevenire şi contracarare a poziţiilor
dominante pe piaţa media.
 Autorităţile statului (Parlamentul, Guvernul, partidele de la guvernare) tolerează şi încurajează
situaţia creată fie prin acţiuni mimate de redresare a stării de lucruri, fie prin lipsă de acţiuni.
Partidele politice importante de opoziţie, mai degrabă, încearcă să acapareze instituţii mediatice, ca
şi cele de la guvernare, decât să lupte pentru însănătoşirea domeniului în beneficiul întregii
societăţi.
 Situaţia actuală privind proprietatea mass-media prezintă poziţii dominante pe piaţa
audiovizualului, domeniu care, potrivit sondajelor de opinii din ultimii ani, are cel mai mare
impact asupra consumatorilor.
 CCA, practic, nu contribuie la prevenirea şi/sau contracararea poziţiilor dominante pe piaţa media.
Repartizarea frecvenţelor şi licenţelor se face în lipsa unor criterii clare, exacte şi măsurabile de
desemnare a câştigătorilor participanţi la concurs.
 Pe piaţa publicităţii, subdezvoltată, sunt atestate poziţii dominante, care, la rândul lor, menţin şi
susţin monopolurile de pe piaţa media.
 Televiziunile care fac parte din grupul GMG - Prime TV, Publika TV, Canal 2 şi Canal 3 - servesc,
în special în ultimii doi ani, drept instrumente de: pregătire a opiniei publice pentru acţiuni
contestabile ale guvernării; linşaj mediatic al oponenţilor; legitimare a acţiunilor guvernării,
contestate de o parte a societăţii; propagare a mesajelor precum că ţara prosperă şi corupţia este
combătută cu succes după instalarea Guvernului Filip; distragerea atenţiei, prin conţinut irelevant,
de la acţiuni reprobabile ale guvernării. În lunile martie şi aprilie 2017 posturile din grupul GMG
au desfăşurat o campanie de propagandă agresivă a sistemului de vot uninominal, propus de PDM.
O mare parte din spaţiul de emisie ocupat de ştiri şi talk-show-uri a fost dedicat materialelor care
inoculau ideea că aceasta este singura soluţie pentru problemele Republicii Moldova şi ar avea
exclusiv consecinţe pozitive.
 Conţinutul manipulator este transmis atât în ediţiile de ştiri, cât şi prin talk-show-uri. Tehnicile de
manipulare informaţională au fost aplicate în special la reflectarea evenimentelor şi subiectelor:
protestele masive din anul 2016 şi învestirea guvernului Pavel Filip; investigarea fraudei bancare;
campaniile electorale; starea de lucruri şi reforma din sistemul de justiţie; alegerea procurorului
general.
 O serie de portaluri informative, de rând cu unele bloguri, servesc drept sursă primară pentru
răspândirea conţintului manipulator şi, în unele cazuri, a falsurilor mediatice, care, ulterior, sunt
preluate de televiziuni şi tirajate ca informaţii credibile.
 Televiziunile NTV şi Accent TV care, prin conţinutul editorial, vădesc un puternic partizanat
politic faţă de PSRM, reprezintă instrumente mediatice de promovare a imaginii partidului şi de
atac asupra adversarilor.
 Blogurile şi reţelele de socializare sunt utilizate intens ca mijloc de influenţare a opiniei publice şi
de suport/argumentare a acţiunilor grupurilor de interese care urmăresc să gestioneze şi să
controleze instituţiile publice. Publicul, la rândul lui, este îndemnat/convins să accepte această
stare de lucruri din oficiu, deoarece alţi actori politici ar fi, în opinia grupurilor de interese
susţinute, nepotriviţi, incapabili şi/sau nedemni să guverneze.
 În spaţiul informaţional din Republica Moldova au apărut zeci de portaluri de ştiri care, prin
politica lor editorială, sunt afiliate unor grupuri de interese. Cele mai multe par să fie apropiate
PDM. Adesea, ele joacă rolul de sursă primară pentru publicarea unor articole compromiţătoare
despre anumiţi politicieni sau persoane publice care critică guvernarea sau pe liderul formaţiunii,
iar ulterior aceste texte sunt preluate şi de presa care oficial face parte din trustul media al
preşedintelui PDM.
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Anexă
Investigaţie

Proprietarii site-urilor de ştiri şi interesele pe care le promovează
Începând cu anul 2009, în spaţiul informaţional din Republica Moldova au apărut zeci de portaluri de
știri care, prin politica lor editorială, sunt afiliate unor grupuri de interese. Cele mai multe par să fie
apropiate PD. Adesea, ele joacă rolul de sursă primară pentru publicarea unor articole
compromiţătoare despre anumiţi politicieni sau persoane publice care critică guvernarea sau pe liderul
formaţiunii, Vlad Plahotniuc. Anume aceste texte sunt ulterior preluate și de presa care oficial face
parte din trustul media al președintelui PD. Şi socialiştii au propriile portaluri de ştiri, unele fiind chiar
recomandate pe site-ul PSRM. Şi o parte, şi alta au distribuit în campania pentru alegerile prezidenţiale
ştiri care au defavorizat-o pe Maia Sandu, liderul PAS, contracandidata socialistului Igor Dodon în
scrutin. Şeful statului este susţinut şi de alte site-uri proruse. Comparativ, portalurile care au o politică
editorială echilibrată sau parţial echilibrată, sunt mult mai puţine.
Site-urile administrate de Gabriel Călin şi campaniile împotriva oponenţilor lui Vlad Plahotniuc


Moldova24.info

Multe dintre site-urile afiliate PD au aceiaşi fondatori, iar altele îşi ascund proprietarii şi echipa
redacţională. Primul portal apărut în această „familie editorială” este Moldova24.info. Cu o politică
editorială pro-guvernare, site-ul s-a făcut remarcat în special prin materialele critice la adresa oponenţilor
politici ai lui Vlad Plahotniuc, dar şi prin limbajul dur şi plin de etichete folosit de autori. Pe pagina
portalului nu există informaţii despre echipa editorială sau proprietarul site-ului. Potrivit datelor despre
domain-ul Moldova24.info, acesta a fost înregistrat încă în septembrie 2013 pe numele Dianei Pungă, tot
ea editor general al portalului Today.md. Diana Pungă este soţia jurnalistului Gabriel Călin, iar adresa
indicată la înregistrarea domain-ului este de fapt apartamentul lui Călin. Pe site-ul Moldova24.info nu
apare numele niciunui reporter, cu excepţia emisiunilor de autor ale lui Gabriel Călin. Portalul este
cunoscut şi prin ciclul de emisiuni realizate de Călin, „Observatorul”, care îi au în calitate de protagonişti
pe cei mai importanţi critici ai guvernării sau ai lui Vlad Plahotniuc. De obicei, imediat după publicare,
emisiunile sunt preluate de o serie întreagă de site-uri afiliate guvernării, dar şi de posturile de televiziune
din trustul media deţinut de Vlad Plahotniuc. (OBSERVATOR cu Gabriel Călin // Milioane, Avioane și
Imperii (VIDEO), OBSERVATOR // DA, VLAD FILAT VĂ AȘTEAPTĂ LA 7 IUNIE (VIDEO)).
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De asemenea, pe portalul Moldova24.info sunt publicate mai multe scurgeri de informaţii. De regulă, este
vorba despre detalii din cadrul unor anchete penale care, la fel, vizează oponenţii politici ai guvernării şi ai
lui Vlad Plahotniuc. (EXCLUSIV // Citaţia Procurorilor pentru Ucigașa Ursachi!). Şi aceste ştiri sunt
preluate ulterior de alte portaluri din sfera de influenţă a lui Plahotniuc. Portalul Moldova24.info publică şi
articole de opinii, care abundă în expresii injurioase, iar la rubrica bloguri se regăsesc texte ale unor
bloggeri afiliaţi liderului Partidului Democrat, precum Veaceslav Balacci, Corneliu Gandrabur etc.
Raportul final de monitorizare a mass-media în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din
2016, realizat de Asociaţia Presei Independente (API) şi Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), arată
că politica editorială a portalului Moldova24.info a fost direcţionată clar spre defavorizarea şi discreditarea
candidaţilor Andrei Năstase şi Maia Sandu care au fost prezentaţi aproape de fiecare dată în
context negativ, luaţi în derâdere, acuzaţi de minciuni şi trădări. „Textele publicate nu au întrunit criteriile
unor materiale jurnalistice obiective, au etichetat protagoniştii, lansând speculaţii sau acuzaţii fără a li se
oferi dreptul la replică”, potrivit raportului.


Livenews.md

Portalul livenews.md
La nici jumătate de an de la lansarea site-ului Moldova24.info, soţii Diana Pungă şi Gabriel Călin au lansat
un nou portal - Livenews.md. Domain-ul portalului a fost înregistrat în februarie 2014 de către Gabriel
Călin, iar redactor-şef al site-ului este Diana Pungă. Site-ul nu este actualizat la zi, aici fiind plasate
aproape în exclusivitate articole compromiţătoare la adresa criticilor guvernării şi a oponenţilor politici ai
lui Vlad Plahotniuc, dar şi articole pozitive care îl vizează pe liderul PD. De multe ori, articolele plasate pe
acest site sunt publicate de regulă în ziua în care apar concomitent pe mai multe site-uri afiliate guvernării.
În campania electorală, portalul a publicat câteva ştiri având conţinut negativ la adresa Maiei Sandu, dar şi
interceptări telefonice ale convorbirilor lui Andrei Năstase, preşedintele Partidului Platforma Demnitate şi
Adevăr, încercând să inoculeze ideea că acesta ar bănui-o pe Maia Sandu că ar fi proiectul lui Vlad
Plahotniuc. Ştirile care promovau această idee au fost preluate de pe portalul Moldova24.info şi au fost
publicate în perioada în care Andrei Năstase şi Maia Sandu purtau discuţii în vederea retragerii unuia
dintre cei doi din cursa electorală, în favoarea celuilalt. Una dintre ştirile de pe Livenews.md este „Rudele
bloggerului DA, Alex Cozer, reţinute pentru trafic de persoane”, de pe 22 februarie 2017. Articolul este
preluat de pe site-ul Today.md. Iar cu o zi mai devreme, pe site a fost publicat articolul „Prima crimă a
lui Platon – omorul lui Lapteacru!”. Deşi nu este indicată sursa, un articol identic a fost publicat în
aceeaşi zi şi pe portalurile Moldova24.info şi Today.md, diferite fiind doar titlurile textelor.
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Today.md

Portalul Today.md a fost lansat în toamna anului 2015. Potrivit datelor de pe site-ul Nic.md, domain-ul
Today.md a fost creat pe 6 iulie 2015, fiind înregistrat pe numele cetăţeanului român Marius Răzvan
Toderescu. Nu am reuşit să identificăm această persoană, în schimb, la adresa la care, potrivit site-ului
publicaţiei, se află sediul portalului, str. Miron Costin 13/7, este înregistrată o companie specializată în
activităţi ale agenţiilor de ştiri, administrată de Gabriel Călin. General Kapital Media GKM a fost
fondată pe 24 septembrie 2015 şi are în calitate de fondatoare o companie off-shore - General Kapital
Media Ltd, înregistrată în Marea Britanie pe 31 iulie 2015. Potrivit datelor din registrele publice engleze,
off-shore-ul îl are în calitate de asociat unic pe Gabriel Călin, tot el director al portalului de ştiri. Echipa
redacţională numără zece persoane. Site-ul este cunoscut în special pentru videourile prezentate drept
investigaţii, inclusiv cele din seria „Comisarul”. Şi aceste filme îi au în calitate de protagonişti pe cei mai
importanţi critici ai guvernării sau ai lui Vlad Plahotniuc. Imediat după publicare, emisiunile sunt preluate
de o serie întreagă de site-uri afiliate guvernării, dar şi de posturile de televiziune din trustul media deţinut
de Vlad Plahotniuc. Spre exemplu, documentarul „VIDEO | KIV - FRA. Cutia neagră” a fost publicat pe
site-ul Today.md pe 20 noiembrie 2015 şi imediat a fost preluat de portalul Livenews.md, patru zile mai
târziu, filmuleţul a fost preluat de televiziunile Prime TV şi Publika TV din trustul General Media Grup,
deţinut de Vlad Plahotniuc, dar şi de alte portaluri precum Digitalpress.info sau Realitatea.md. Iar
filmuleţul „Comisarul // Platon. Istoria unui raider (video)”, publicat pe site-ul Today.md pe 9
septembrie 2016, a fost imediat preluat de toate posturile de televiziune din cadrul holdingului General
Media Grup: Publika TV, Prime TV, Canal 2, Canal 3, dar şi de mai multe „portaluri-satelit”.
Potrivit Raportului final de monitorizare a mass-media în campania electorală pentru alegerile
prezidenţiale 2016, realizat de API şi CJI, „portalurile Today.md şi Moldova24.info au mediatizat
campania electorală selectiv, iar politica lor editorială a fost orientată spre defavorizarea oponenţilor
Partidului Democrat, în special a lui Andrei Năstase şi a Maiei Sandu care au fost prezentanţi aproape de
fiecare dată în context negativ”. „Deseori textele publicate au etichetat protagoniştii, lansând speculaţii sau
acuzaţii fără să li se oferi dreptul la replică”, potrivit raportului.
Today.md este singurul din cele trei portaluri administrate de familia Călin pe care unele dintre articole
sunt semnate de autori, iar la rubrica „Echipă” sunt menţionate şi numele angajaţilor portalului.
Circuitul informaţional pe portalurile afiliate lui Vlad Plahotniuc
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Pe 21 februarie 2017, portalurile Moldova24.info, Livenews.md şi Today.md publică ştirea despre
implicarea omului de afaceri Veaceslav Platon în omorul unui businessman, încă în anii 1990. Toate trei
ştiri au conţinut identic, doar titlurile fiind diferite şi niciuna nu indică sursa primară a informaţiei. Pe 22
februarie 2017, ştirea este preluată de posturile de televiziune şi site-urile Publika.md, Prime.md,
Canal2.md, Canal3.md. Drept sursă primară este indicat site-ul Today.md. Ştirea plasată pe site-urile
posturilor de televiziune este de asemenea identică, dar diferă de cea de pe portalurile administrate de
Gabriel Călin.
Oamenii apropiaţi PD şi site-urile pe care le gestionează


Mesaj.md

Extras despre proprietarul domain-ului Mesaj.md
Domain-ul portalului Mesaj.md a fost înregistrat în noiembrie 2014, de către analistul politic Roman
Mihăeş. La rubrica „Contacte” de pe pagina web este indicată doar o adresă de e-mail. Nu este menţionată
nicio informaţie despre echipa redacţională sau despre proprietarii site-ului. Toate articolele de pe
Mesaj.md sunt semnate cu numele Roman, iar la rubrica „Opinii” sunt publicate mai multe articole de
opinii sau editoriale ale lui Roman Mihăeş. Site-ul este actualizat la zi, iar din conţinutul materialelor
rezultă că acesta este pro-guvernamental, ştirile despre activitatea guvernării fiind tratate fie în lumină
bună, fie neutru. Pe portal, la fel ca şi pe cele administrate de Gabriel Călin, se regăsesc mai multe ştiri
critice la adresa lui Vlad Filat, Victor şi Viorel Ţopa, Veaceslav Platon, Andrei Năstase, Ana Ursachi.
În acest caz, titlurile ştirilor sunt tendenţioase şi acuzatorii. De asemenea, portalul Mesaj.md citează în
mai multe rânduri emisiunile „Comisarul” de la Today.md. Portalul reproduce postările unor bloggeri
apropiaţi de actuala guvernare, precum Veaceslav Balacci, Corneliu Gandrabur, Veaceslav Burlac.


Hotnews.md

Hotnews.md a fost lansat încă în 2008, domain-ul a fost înregistrat de compania Web Production SRL
şi Medianet Info SRL, fondată de jurnalistul de la Bălţi Vitalie Cazacu, anterior administratorul
portalului Deca-press.md care însă a vândut ulterior site-ul. Hotnews.md a avut o politică editorială diferită
de-a lungul anilor. La lansare, portalul dădea impresia că este unul echilibrat, prezentând diferite puncte de
vedere, astăzi pare însă să fie o sursă media pro-guvernamentală. Nu am găsit pe site ştiri critice la adresa
guvernării de la Chişinău, în schimb se regăsesc multe articole critice, proprii sau preluate, despre
oponenţii guvernării. De asemenea, site-ul a preluat mai multe dintre articolele din campaniile dirijate de
discreditare a avocatei Ana Ursachi sau a businessmanului Veaceslav Platon. Articolul „Păcatele
raiderului Veaceslav Platon ies la iveală! Ar fi comandat asasinarea unui om de afaceri” a fost
publicat pe 21 februarie 2017, în aceeaşi zi când a apărut pe Today.md, Moldova24.info şi alte site-uri
afiliate intereselor lui Vlad Plahotniuc. Textul este reprodus mot a mot.
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În ultima perioadă, portalul a preluat mai multe articole de pe Today.md şi Moldova24.info. Spre
exemplu, în contextul campaniei împotriva avocatei Ana Ursachi, Hotnews.md a publicat mai multe ştiri
semnate de portalurile lui Gabriel Călin, dar şi de democracy.md, politcs.md, la fel afiliate PD.
(Interceptare! Avocata Ana Ursachi povestește cum folosește Jurnal TV pentru campanii murdare și
şantaj, Vecinii Anei Ursachi au chemat un preot ca să alunge demonii din blocul în care locuiește
avocata fugară, Experţi: Instituţiile statului ar trebui să se autosesizeze în privinţa dosarului în care
avocata Ursachi e acuzată de omor, "Avocata diavolului", Ana Ursachi, reînvie dragostea dintre
Partidul Nostru și Platforma DA). Hotnews.md publică de asemenea articolele de opinie de pe blogurile
lui Victor Nichituş, Veaceslav Balacci, Eugen Luchianiuc.


Publika.md

Portalul Publika.md face parte oficial din trustul deţinut de General Media Grup Corp SRL, companie
care îl are în calitate de fondator pe Vlad Plahotniuc, iar administrator este Petru Jelihovschi. Domain-ul a
fost înregistrat în 2009. Site-ul publică atât ştiri proprii, cât şi preluate de la postul de televiziune Publika
TV, dar şi preluări de pe alte site-uri care fac parte din acelaşi cerc de interese. Acest lucru se întâmplă de
regulă în cazul campaniilor de presă orchestrate de denigrare a vreunui oponent politic al guvernării.


Abcnews.md

Abcnews.md a fost înregistrat ca site în aprilie 2013 de către compania „Noi Instrumente de
Comunicare”, care aparţine jurnalistului Iulian Berco, anterior purtător de cuvânt al preşedintelui
Parlamentului Marian Lupu, dar şi director general Ştiri Media TV SRL. La fel ca şi în cazul mai multor
portaluri de ştiri prezentate mai sus, pe Abcnews.md nu este publicată nici adresa redacţională, nici vreun
număr de telefon şi doar o adresă de e-mail. Textele publicate nu sunt semnate. Astăzi, portalul
Abcnews.md are o politică editorială relativ echilibrată. Site-ul publică ştiri nepărtinitoare despre
evenimentele şi actorii politici, evitând însă să critice acţiunile actualei guvernări şi reflectând toate
ieşirile publice ale lui Vlad Plahotniuc. Până în vara anului 2016, situaţia era însă diferită. Site-ul făcea
parte din „lista de distribuţie” a campaniilor de discreditare a unor oponenţi politici ai lui Vlad Plahotniuc.
Astfel, multe dintre investigaţiile publicate de Moldova24.info sau Today.md despre Victor şi Viorel
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Ţopa au fost reflectate şi de acest portal de ştiri. La fel s-a întâmplat şi cu investigaţiile care îl vizau pe
Veaceslav Platon. Totuşi, ultimele campanii mediatice lansate de presa afiliată intereselor lui Vlad
Plahotniuc împotriva avocatei Ana Ursachi sau împotriva controversatului om de afaceri Veaceslav Platon
(cazul omorului din anii 1990), nu au fost reflectate pe acest site.
Portaluri cu autori anonimi, trase la indigo
În ultimii ani, în Republica Moldova au apărut şi portaluri despre care nu se cunoaşte cui aparţin şi cine le
gestionează, majoritatea fiind înregistrate de companii care prestează servicii destinate doritorilor de a nuşi divulga identitatea. Toate par însă trase la indigo. Au o politică editorială asemănătoare, mai exact textele îi plasează în context favorizant pe exponenţii PD, defavorizându-i şi ridiculizându-i pe oponenţii
acestora. Sunt citaţi bloggerii afiliaţi PD, iar majoritatea articolelor nu sunt semnate. În plus, toate la date
de contact indică doar câte un e-mail de pe platforma Gmail.
InfoMoldova.net, bunăoară, a fost creat pe 26 februarie 2013 şi înregistrat de către Whois Privacy
Protect, un serviciu american destinat doritorilor să înregistreze un domain şi să rămână anonimi, astfel ca
informaţiile despre ei să nu fie disponibile în registrele publice. Nici portalul propriu-zis nu oferă vreo
informaţie despre cine îl administrează sau despre jurnaliştii care scriu materialele. La rubrica „Contacte”
găsim doar adresa de e-mail infomoldova.net@gmail.com şi o foarte scurtă prezentare - „Site de ştiri şi
articole din Republica Moldova”. Pagina de Facebook a site-ului de asemenea nu prezintă nicio informaţie
despre proprietari. Unele ştiri politice construiesc imagine bună mai multor exponenţi ai guvernării,
inclusiv premierului Pavel Filip şi preşedintelui Parlamentului Andrian Candu. Altele au o uşoară
tonalitate critică sau sarcastică la adresa preşedintelui Igor Dodon. Multe dintre materiale sunt distribuite la
greu pe reţelele de socializare de trolli, ei fiind cei care postează comentarii în spaţiul virtual prin care
laudă guvernarea şi critică oponenţii politici ai Partidului Democrat. Adesea, portalul preia ştiri externe
privind subiecte de interes, dar de cele mai multe ori fără să citeze sursa. Portalul a fost activ în special pe
durata campaniei prezidenţiale, multe dintre articole „lovind” în Maia Sandu: „Maia Sandu, demnă de
voturile homosexualilor!”, „Maia Sandu minte de îngheaţă apele”, „În ajun de alegeri Maia Sandu vrea să
se spele de păcatele trecutului” sunt doar câteva dintre titluri. Pe lângă ştirile politice, sociale, cele externe
sau din economie, pe site sunt preluate texte semnate de bloggeri apropiaţi PD, cum ar fi Ion Harghel sau
Corneliu Gandrabur.

Portaluri anonime
Pe acelaşi server, cu adresă IP localizată în Virginia, Statele Unite ale Americii, mai sunt găzduite alte 37
de site-uri. Unul dintre ele este Puterea.info, un portal asemănător InfoMoldova.net. Şi această pagină
web arată în descrierea sa că propune „ştiri din Republica Moldova”, iar la date de contact este prezentat
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doar un e-mail – putereamd@gmail.com. Domain-ul a fost înregistrat în iunie 2014, înainte de alegerile
parlamentare din acel an. Registrele internaţionale nu oferă numele persoanei sau a firmei care a perfectat
documentele, fiind publicată doar menţiunea „NA”. Şi Argumentul.info a fost înregistrat pe 9 septembrie
2015 de un serviciu american care garantează anonimitatea, în acest caz compania Domains by Proxy
LLC. Pagina web are adresa de IP în California, SUA. Rubrica „Despre noi” nu conţine nicio informaţie,
iar la contacte este indicată doar o adresă oficială de e-mail - argumentul.info@gmail.com. Majoritatea
textelor sunt preluate, iar unele titluri au caracter tendenţios. Multe dintre ştiri conţin mesaje manipulatoare
şi denigratoare la adresa reprezentanţilor Platformei Demnitate şi Adevăr, a Maiei Sandu sau a oamenilor
de afaceri Victor şi Viorel Ţopa. Tot aici au fost promovate video-urile, prezentate drept investigaţii, ale
portalului Today.md.
Din acest grup face parte şi portalul Stirimd.net. Domain-ul site-ului a fost înregistrat în august 2013, în
statul american Virginia, de o companie off-shore specializată în înregistrarea domain-urilor – PDR LTD
(Public Domain Registry). Registrele străine arată că numele entităţii care a solicitat înregistrarea este
„HayDavay Davay”. Pe site nu există niciun contact şi niciun nume al echipei redacţionale sau al
fondatorilor. Ştirile nu sunt semnate. Deşi se pretează ca un site generalist, Stirimd.net are doar trei rubrici:
„Actualitate”, „Caleidoscop” şi „Mixt”. Cele mai multe ştiri publicate pe site sunt preluări din presa din
Republica Moldova şi România. Site-urile moldoveneşti preluate cel mai des sunt Moldova24.info,
Ava.md, Infomoldova.net, Democracy.md, Today.md, Livenews.md şi, la fel, sunt publicate în contextul
unor campanii mediatice promovate de presa afiliată guvernării. Titlurile şi conţinutul ştirilor care se referă
la Victor şi Viorel Ţopa, Vlad Filat, Veaceslav Platon, Ana Ursachi sunt părtinitoare, tendenţioase,
acuzatoare, iar uneori chiar calomnioase. (O nouă mostră de cinism marca Jurnal Trust Media, deţinut
de mafioţii Ţopa, Se întâmplă lucruri ciudate cu prietena Natalie Morari! Pe filiera Ţopa-UsatîiPetrenco-Platon, Oligarhul fugar Victor Ţopa bagă Ziarul de Gardă și TV7 în aceeași oală cu Jurnal
TV, Priveliște jalnică cu Ţopa TV și cei 20 de ”protestatari” care aleargă în jurul PMAN)
Pamflete luate-n serios

Informaţie de pe Whois.domaintools.com
Oponenţii politici ai PD sunt personajele centrale ale unor site-uri care pretind că publică pamflete, dar
care în realitate au scopul să manipuleze. Şi autorii acestor proiecte se ascund în spatele unor companii din
SUA la care au apelat ca să înregistreze domain-urile. Domain-ul Moldovandream.com, de exemplu, a
fost înregistrat în februarie 2016 de un off-shore - Wild West Domains LLC, iar IP-ul este în San
Francisco, California, SUA. Tot în San Francisco se află şi IP-ul portalului Guralumii.net, domain
înregistrat de Automattic INC în septembrie 2016, cu puţin timp înainte de alegerile prezidenţiale. Dacă
Moldovandream.com indică faptul că publică pamflete, Guralumii.net nu are o astfel de însemnare,
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nefiind clar care texte sunt ironice şi care ar fi informative. Cu toate acestea multe sunt luate în serios. De
altfel, aceste pagini web au fost primele care au publicat aşa-numitele noutăţi despre sirienii care s-ar fi
stabilit în Republica Moldova dacă Maia Sandu ar fi ajuns preşedinte. În aceste pamflete niciodată nu au
fost puşi în lumină negativă exponenţii PD.
Site-urile „utile” PSRM

Site-ul PSRM
Portalurile afiliate PSRM l-au promovat intens pe Igor Dodon în campania electorală pentru alegerile
prezidenţiale şi au criticat-o pe contracandidata acestuia, Maia Sandu. Majoritatea, la fel ca şi unele site-uri
afiliate democraţilor, au mediatizat pe larg faptul că 30.000 de sirieni ar fi urmat să ajungă în Republica
Moldova în cazul în care lidera PAS ar fi ajuns preşedintă. Câteva dintre portalurile afiliate socialiştilor
sunt prezentate ca fiind „utile” chiar pe pagina oficială a PSRM – socialistii.md. Astfel, pe lângă
Dodon.md, Gardatinara.md sau Fundatiasolutia.md, în lista site-urilor recomandate sunt şi Actualitati.md,
Tsn.md, Replika.md şi Aif.md. Site-ul ziarului „Argumenti i Fakti” Aif.md a fost înregistrat de publicaţia
„Argumenti i Fakti” de la Moscova. Ziarul este editat însă de Exclusiv Media SRL, firmă fondată de
deputatul PSRM Corneliu Furculiţă, cea care în 2015 a obţinut licenţă de emisie pentru NTV Moldova,
devenit tribună pentru socialişti. De altfel, în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale, PSRM a
vărsat în bugetul celor două instituţii media 1,3 milioane de lei. Exclusiv Media SRL a înregistrat şi
portalul Tsn.md, un alt site afiliat PSRM. Ultimele ştiri au fost plasate aici încă acum un an. Tsn.md
prezintă Actualitati.md, Replika.md şi „Argumenti i Fakti” drept portaluri partenere. Potrivit declaraţiilor
de avere ale lui Igor Dodon şi deputatului Corneliu Furculiţă, oficial, la Exclusiv Media SRL erau angajate
soţiile lor, Galina Dodon şi Ludmila Furculiţă. Legăturile reprezentanţilor firmei cu mass-media nu se
opresc aici. Petru Burduja, consilier în Consiliul Municipal Chişinău din partea Partidului Socialiştilor,
administratorul Exclusiv Media SRL, deţine din 2015 o cotă-parte de 50% în SRL-ul Publicaţia Periodică
Ziarul ПАНОРАМА, firmă care editează ziarul de limbă rusă Panorama. Celelalte 50% sunt deţinute de
jurnalistul-politician Dumitru Ciubaşenco, candidat la funcţia de şef de stat din partea Partidului Nostru,
condus de Renato Usatîi. El a administrat ziarul începând cu 2009 şi tot el, în acelaşi an, a înregistrat siteul publicaţiei Pan.md, care nu este actualizat la zi. Publicaţia relatează pe larg despre problemele lui
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Renato Usatîi cu organele de drept. În campania electorală, ziarul a obţinut un contract de 100.830 de lei
pentru publicitate electorală acordată lui Dumitru Ciubaşenco. Şi celelalte site-uri apropiate PSRM au fost
înregistrate de persoane afiliate formaţiunii. De exemplu, domain-ul portalului Actualitati.md a fost
înregistrat de Iuri Vitneanski, ales local din partea PSRM în Consiliul municipal Chişinău. Iuri Vitneanski
mai este şi membru al Consiliului coordonator al Asociaţiei obşteşti „Garda Tânără”, prezentată drept
„aripa tânără” a PSRM. Domain-ul Replika.md a fost înregistrat de Roman Fiodorov, anterior membru al
Uniunii Tineretului Comunist din Moldova. Acum câţiva ani, Roman Fiodorov figura drept secretar pe
ideologie în cadrul Comitetului raional Bălţi. Aceste portaluri au o politică editorială pro-rusă, îl
promovează pe Igor Dodon, dar şi pe alţi lideri ai PSRM, evită să critice guvernarea, cu excepţia liderilor
PL.
Portaluri pro-ruse şi raportul Kroll

Margareta Ţvic alături de Ilan Şor. Foto: Radio Orhei
Alte două instituţii de presă Novosti Moldova şi Sputnik, cu o politică editorială prorusă, îl promovează
adesea pe Igor Dodon. De fapt, aceasta nu este singura afiliere între cele două pagini web. Domain-ul
Novostimoldova.ru, portalul Ageniţiei Novosti Moldova, a fost înregistrat de Naunet, o companie
licenţiată să ofere domain-uri .ru. Afacerea media aparţine unui SRL cu acelaşi nume - Agenţia de ştiri
НОВОСТИ-МОЛДОВА, fiind administrată de Rita Ţvic. Această companie a fost fondată de o altă firmă
- Noutăţi din Rusia SRL, întreprindere care, la rândul ei, este fondată şi administrată de Rita Ţvic. Soţul ei,
Vladmir Novosadiuc, este şeful agenţiei Sputnik Moldova. Sputnik.md, site-ul instituţiei de presă care se
prezintă drept o agenţia de ştiri şi radio şi-a început activitatea în noiembrie 2014, fiind înregistrat de
Agenţia Internaţională de Presă „Rossia Segodnea” de la Moscova. Instituţia a fost fondată în 2013
prin decret prezidenţial de preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin. Despre Sputnik presa din Vest
titra că este agenţia de propagandă a Kremlinului. Potrivit Raportului final privind monitorizarea massmedia în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale a API şi CJI, portalul Sputnik.md a mediatizat
campania electorală selectiv, în materialele publicate în primul tur al scrutinului fiind deseori ridiculizat şi
prezentat în context defavorizant candidatul Mihai Ghimpu. „În turul doi al scrutinului, Maia Sandu a fost
frecvent defavorizată prin prezentarea în context negativ. Igor Dodon, dimpotrivă, a fost prezentat mai des
în context pozitiv”, potrivit raportului. Cei doi soţi au fost vizaţi în raportul Kroll, compania angajată de
autorităţile Republicii Moldova să investigheze fraudele bancare. Potrivit documentului, Rita Ţvic şi
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Vladimir Novasadiuc, ambii acţionari la Unibank, au împrumutat de la firma Harrogate Consulting LLP
câte 12 milioane de lei. Mai mult, presa a relatat că, în 2014, ambii au intermediat preluarea Euro TV şi
Alt TV de către primarul de la Orhei, omul de afaceri Ilan Şor. De fapt, Rita Ţvic este fondatoarea
Klassika Media SRL, firmă care a fondat Media Resurse SRL şi Alternativ-TV SRL, cele care gestionează
posturile de televiziune. Anterior, Rita Ţvic a apărut alături de Ilan Şor, ţinând discursuri publice în Orhei
de Ziua Independenţei.

Fondatorii firmei MLD Media SRL. Grafic: openmoney.md
Noi.md a fost fondat în septembrie 2010 de MLD Media SRL, companie cu activităţi declarate inclusiv în
domeniile radio, TV şi agenţii de presă. Firma are şase acţionari printre care companii controlate de omul
de afaceri Vasile Chirtoca (grafic), consilier municipal din partea PCRM şi candidatul formaţiunii pentru
funcţia de primar al Capitalei la localele din 2015. Jurnaliştii portalului menţionează că articolele sunt
publicate în două limbi, moldovenească şi rusă, şi că redacţia ar pune accent pe materiale analitice. În
acelaşi scop, în 2013 ar fi fost creat „Centrul Analitic Noi.md”, despre care nu este oferit însă niciun
detaliu. Unul dintre materialele analitice din ianuarie 2016 a ajuns în atenţia jurnaliştilor implicaţi în
campania STOP FALS, care îşi propune să combată informaţiile false şi tendenţioase. Articolul intitulat
„Curtea Constituţională examinează problema recunoaşterii căsătoriilor unisex” insinua că primul
pas pe calea integrării europene va fi legalizarea căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex.
Deşi a mediatizat detaliat campania electorală pentru prezidenţiale, abordând declaraţiile tuturor
candidaţilor, în turul doi de scrutin s-a remarcat favorizarea evidentă a lui Igor Dodon şi defavorizarea
Maiei Sandu, remarcă experţii în raportul de monitorizare al API şi CJI: „Astfel, în comentariile şi alte
articole de opinie, Maia Sandu a fost acuzată de „eşecurile” în reformele la Ministerul Educaţiei, alte
presupuse încălcări. Igor Dodon, dimpotrivă, a fost favorizat, preponderent prin publicarea declaraţiilor de
susţinere a acestui candidat.”
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Şi Gagauzinfo.md, portal dedicat primordial reflectării evenimentelor din UTA Găgăuzia, l-a promovat
pe Igor Dodon. „La prima etapă a monitorizării, portalul a reflectat alegerile naţionale destul de anemic,
ulterior s-a activizat. Campania a fost relectată selectiv, în turul doi al scrutinului – cu accent pe
promovarea candidatului Igor Dodon”, potrivit raportului API şi CJI. Gagauzinfo a fost fondat în anul
2008 de către Iusivmedia SRL, firmă licenţiată în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii şi condusă de
Iulia Cîlcic. Disponibil în rusă şi română, portalul este adesea citat de presa de la Chişinău.
Mitul despre cei 30.000 de sirieni: un pamflet preluat intenţionat?
Captură: moldovandream.com. Textul a fost publicat pe 22 februarie cu aproape şapte luni înainte de
alegeri

În preajma campaniei electorale, multe dintre site-urilor prezentate mai sus au mediatizat pe larg faptul că
30.000 de sirieni ar fi urmat să se stabilească în Republica Moldova în cazul în care Maia Sandu ar fi ajuns
preşedintă. Primul portal care a scris despre acest lucru a fost site-ul de pamflete Moldovandream.com.
Pamfletul a fost publicat pe 22 februarie 2016, la şapte zile de la înregistrarea acestui domain. Cu doar
câteva zile înainte de primul tur, pe 24 octombrie, site-ul Guralumii.net a titrat: „Maia Sandu a promis
europenilor că va accepta în Moldova 30.000 de imigranţi sirieni”. La foarte scurt timp, informaţia a fost
preluată de câteva site-uri, printre care Actualitati.md, Novostimoldova.ru, Puterea.info, InfoMoldova.net
etc. Fiecare site a „împachetat” diferit informaţia. De exemplu, deşi pe InfoMoldova.net nu găsim ştiri
despre faptul că Maia Sandu ar fi bătut palma cu cancelarul german Angela Merkel ca să primească
30.000 de refugiaţi sirieni în Republica Moldova, pe 26 octombrie 2016 pe portal apare o ştire în care este
citat un editorial care ar fi fost publicat în ziarul Komsomolskaia Pravda, cu titlul „Maia Sandu nu se
gândeşte la popor, ci mai degrabă la viitorul său politic, iar dacă acesta va necesita primirea a 30.000 de
migranţi, ea va face anume aşa”. În ştire nu este însă precizat nici numele autorului şi nici nu se regăseşte
vreun link spre editorialul original. După ce au fost anunţate rezultatele primului tur, iar în cursă au rămas
Igor Dodon şi Maia Sandu, o organizaţie anonimă, „Fundaţia Sirieni fără frontiere”, publică pe canalul său
de YouTube un clip video în care trei studenţi sirieni de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţeanu” din Chişinău îşi manifestă sprijinul pentru Maia Sandu. Contul de YouTube a fost creat în
ziua în care a fost publicat filmul. Acesta a fost preluat şi mediatizat pe larg de zeci de site-uri printre care
şi Argumentul.info, Stirimd.net, Puterea.info, Actualitati.md, Replika.md etc, dar şi de altele, în special
cele proruse sau afiliate PSRM sau PD. Clipul a fost difuzat şi în buletinul de ştiri de la Prime TV, deţinut
de Vlad Plahotniuc. Ulterior, Asociaţia Presei Independente a calificat mediatizarea clipului drept o
manipulare informaţională în alegeri, astfel fiind legitimat un fals. Portalurile care au difuzat ştiri despre
înţelegerea Maiei Sandu cu Angela Merkel nu au publicat dezminţiri.
49

„Opoziţia”
La polul opus, se află Jurnal.md şi Independent.md, portaluri care i-au promovat la prezidenţiale pe
liderii Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr şi pe Maia Sandu. Jurnal.md face parte din holdingul
Jurnal Trust Media, lansat în Republica Moldova în anul 2009 şi finanţat de Victor Ţopa, omul de afaceri
refugiat în Germania după ce instanţele moldoveneşti l-au condamnat la ani grei de închisoare pentru
fraudă. Din trust mai fac parte postul Jurnal TV, radio Jurnal FM, ziarele Jurnal de Chişinău, Economistul
şi Apropo Magazin. Businessmanul controlează trustul prin intermediul firmei germane Rheinstein Media
Management Germany Gmbh, fondator al întreprinderii cu capital străin Jurnal de Chişinău Plus SRL,
care în prezent figurează drept deţinătoare a domain-ului Jurnal.md, potrivit registrelor oficiale. Portalul
are o politică editorială anti-guvernamentală, aducând critici dure în adresa actualei guvernări şi îndreptată
împotriva omului de afaceri Vlad Plahotniuc. Acest fapt s-a remarcat inclusiv în cadrul campaniei
electorale pentru alegerile prezidenţiale. „Politica editorială a portalului Jurnal.md a fost orientată pe
întreaga perioadă monitorizată spre defavorizarea candidaţilor guvernării, în rândul acestora fiind înscris şi
Igor Dodon. Portalul i-a defavorizat frecvent şi pe suprafeţe mari pe Marian Lupu şi pe Igor Dodon, care
au fost criticaţi şi acuzaţi de ilegalităţi şi de aflare sub influenţa politică şi economică a lui Vladimir
Plahotniuc, replica acestora de cele mai multe ori a lipsit. În contrast, Andrei Năstase, PPDA şi Maia
Sandu au fost intens promovaţi şi favorizaţi editorial prin frecvenţa şi numărul ştirilor în context pozitiv”,
concluzionează autorii Raportului de monitorizare a presei în campania electorală.
Domain-ul Independent.md a fost înregistrat în noiembrie 2013, Alex Cozer fiind cel care a lansat
proiectul media. El este membru-fondator al Platformei Civice Demnitate şi Adevăr şi a ţinut discursuri
critice în timpul protestelor anti-guvernare. Portalul publică ştiri constant, multe conţinând note critice la
adresa exponenţilor PD, în frunte cu Vlad Plahotniuc, fiind numiţi adesea „oligarhi”. Portalul a reflectat pe
larg protestele organizate de Platforma DA. Acum, domain-ul aparţine Independent Press SRL, firmă
fondată de Alex Cozer şi Nicolae Voicu. Jurnaliştii de la Independent.md precizează că vizitatorii site-ului
sunt „oamenii care s-au săturat de titluri senzaţionale, dar care duc spre un conţinut ieftin”. „Suntem
vizitaţi, în special, de persoane cu vârstă cuprinsă între 25 și 44 de ani, segment care reprezintă peste 60%
din totalul celor ce accesează pagina”, potrivit lor.
Au dispărut ziarele, dar au rămas portalurile
Portalul Ziarulnational.md a fost lansat în aprilie 2013, avându-i în calitate de director şi redactor-şef pe
soţii Vitalie Hadei şi Raisa Lozinschi-Hadei. Publicaţia aparţine PP Ziarul Naţional SRL, o companie
care i-a avut iniţial în calitate de fondatori pe Vitalie Hadei, Raisa Lozinschi-Hadei şi Igor Cijov, care
deţinea pachetul majoritar de acţiuni. Cijov este cunoscut opiniei publice pentru faptul că a fost
administrator al companiei Caravita SRL, despre care procurorii afirmă că ar fi fost implicată în dosarul
spălării de bani de la Banca de Economii. Cijov a fost cercetat penal în cadrul acestui dosar, aflându-se
mai mult timp în arest. Totuşi Cijov a renunţat la acţiunile sale de la PP Ziarul Naţional SRL înainte de
izbucnirea „scandalului penal”. Pachetul său de acţiuni a fost preluat de Olesea Busuioc-Dragoi, tot ea
contabilă a companiei. Până în vara anului 2016, acelaşi SRL edita şi publicaţia săptămânală tipărită Ziarul
Naţional. Din cauza problemelor financiare, din iunie 2016, editarea ziarului pe suport de hârtie a fost
sistată. Pe siteul Ziarulnaţional.md este publicată atât adresa instituţiei de presă, cât şi echipa redacţională.
Articolele şi ştirile originale publicate pe site sunt de regulă semnate de autori. Portalul de ştiri are o
politică editorială critică la adresa actualei guvernări, poziţie exprimată atât în ştiri, cât şi în editorialele
plasate pe site.
Potrivit raportului final de Monitorizare a mass-media în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale
2016, realizat de API şi CJI: „Portalul Ziarulnational.md a mediatizat activ evenimentele de campanie
electorală într-un număr mare de ştiri în care au fost prezentaţi majoritatea concurenţilor electorali. Igor
Dodon şi Marian Lupu au fost defavorizaţi editorial prin frecvenţa şi numărul materialelor relevante care
iau prezentat în context negativ. Maia Sandu, dimpotrivă, a fost favorizată editorial, în special în turul doi
al scrutinului”.
Domain-ul Evzmd.md a fost creat în 2014 de Evz Online SRL, firmă fondată de Vlad-Cătălin Teodorescu
şi Evenimentul şi Capital SRL. Singurul fondator al acestei companii este tot Vlad-Cătălin Teodorescu, el
fiind redactorul-şef al publicaţiei. Evzmd.md este site-ul ziarului Evenimentul Zilei, ediţia din Republica
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Moldova a publicaţiei cu aceeaşi denumire din România. Ca şi în cazul Ziarului Naţional, din cauza
problemelor financiare, publicaţia nu mai apare în varianta tipărită, ci doar online. Decizia de a renunţa la
varianta tipărită a fost luată acum un an. Totuşi, în perioada electorală, au apărut câteva numere, în mare
parte cu publicitate electorală. Potrivit rapoartelor financiare ale lui Mihai Ghimpu, liderul PL, în
campania electorală el a plătit firmei Evz Online SRL peste 400.000 de lei, iar Maia Sandu peste 100.000
de lei. Majoritatea articolelor publicate pe Evzmd.md sunt semnate. Publicaţia proromână este critică mai
ales în raport cu politicienii PSRM, iar în articolele de opinie sunt adesea abordate problemele geopolitice.
Acum câţiva ani, de pe piaţă a dispărut şi varianta tipărită a ziarului Adevărul Moldova, ediţia locală a
ziarului Adevărul din România. A rămas funcţional doar site-ul Adevarul.md, domain înregistrat de
Adevărul Holding SRL. La fel ca şi în cazul Evzmd.md, articolele de opinie la adresa lui Igor Dodon sunt
critice. Adesea, autorii de la rubrica „Bloguri”, abordează problemele geopolitice, fiind criticate decizii
luate de Kremlin.
Investigaţii jurnalistice şi finanţări neclare

Crimemoldova.com este un portal apărut recent pe piaţă şi se poziţionează drept sursă informaţională
care scrie despre cele mai importante evenimente legate de criminalitatea din Republica Moldova. „Scopul
proiectului este dezvăluirea corupţiei în rândul funcţionarilor publici, precum şi a crimei organizate, cu
legături extinse în agenţiile guvernamentale”, se arată la rubrica „Despre proiect”. Domenul
crimemoldova.com, cu adresă IP în statul Arizona, SUA, a fost înregistrat în iunie 2012 de Internet
Domain Service BS Corp, un alt serviciu care asigură anonimitatea proprietarilor reali. Totuşi, de pe site
aflăm că acesta ar fi deţinut de off-shore-ul Citadel Media Group LTD, firmă care şi-ar avea sediul în
Hong Kong, China. Potrivit site-ului oficial al companiei, cmg.im, pe lângă proiectul Crime Moldova, ea
mai deţine portalurile crimerussia.com, fondat în 2009, şi russiangate.com, fondat în 2016, ambele
inaccesibile. În calitate de registrator al domenului cmg.im figurează Alexei Efanov, despre care însă nu
sunt disponibile alte detalii. Redactor-şef al crimemoldova.com figurează Alexei Păduraru sau Alex
Workenshtein, nume afişat atât pe pagina sa de Facebook, cât şi în adresa de e-mail menţionată în
anunţurile de angajare a jurnaliştilor, promovate intens pe diferite portaluri de angajări la mijlocul anului
trecut. Într-o încercare anterioară de a afla mai multe detalii despre o potenţială angajare, o membră a
echipei ne-a spus că proiectul este finanţat de „cineva din Rusia”: „Nu va fi un proiect comercial, fără
politică editorială. Nu apărăm pe nimeni şi nici nu îngropăm pe nimeni.” Crimemoldova.md a publicat
mai multe anchete jurnalistice care vizează funcţionari, demnitari, procurori sau judecători şi schemele în
care aceştia sunt ori au fost implicaţi. Cele mai multe dintre texte nu sunt semnate, în timp ce cele câteva
editoriale critice la adresa preşedintelui Igor Dodon, a Partidului Democrat sau Partidului Liberal sunt
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semnate de Sandu Spînu. La rubrica „Dosar” se conţine o modestă bază de date cu persoane, întreprinderi
şi firme vizate în investigaţiile jurnalistice.
Periodic, anchete jurnalistice în format video realizează şi portalul Basarabia.md, domain înregistrat în
2013 de Bas-Media SRL, companie fondată de Vladimir Bagaev. Adresa juridică a companiei este într-un
apartament înregistrat la fel pe numele lui Vladimir Bagaev din sectorul Botanica. Cristel Grigorii,
candidat la funcţia de consilier în Consiliul municipal Chişinău din partea Blocului electoral „Lista
Poporului”, condus de Victor Şelin, figura la alegerile locale 2015 drept jurist al Bas-Media SRL. Pe
lângă, „Investigaţii”, portalul a dezvoltat mai multe rubrici: „Analize”, „Economie”, „Actualitate”,
„Infraţiuni”, „Sport”, „Politică”, „Monden”. Deşi, autorii care publică articole de opinie la rubrica „Blog”
par să împărtăşească diferite puncte de vedere, domină totuşi viziunile proruse.
Captură: deschide.md

Portalul

Deschide.md este vizibil, în ultima perioadă, mai ales pentru informaţiile „exclusive” pe care le publică.
De regulă, acestea par a fi scurgeri din diverse anchete desfăşurate de Procuratură, iar unele dintre ele
vizează oponenţii actualei guvernări. Domain-ul a fost înregistrat acum patru ani de Open SRL, firmă
fondată de jurnalistul Sorin Bucătaru, anterior angajat al Prime TV, Jurnal TV, Pro TV Bucureşti. Soţia
lui, Victoria Bucătaru, este administratoarea Radio Media Group Inc, fondată de Vladimir Plahotniuc,
companie care gestionează posturile de radio din trustul preşedintelui PD. Şi Deschide.md are rubrica
„Investigaţii”, una din anchete din patru episoade relatând despre schemele de spălare de bani pe care le-ar
fi folosit de omul de afaceri Veaceslav Platon şi Constantin Popuşoi, administrator al unor afaceri cu petrol
din Republica Moldova. Investigaţia este semnată cu numele portalului „Deschide Ştirea”. Raportul final
de monitorizare a mass-media în campania electorală al API şi CJI, constată că principalii concurenţi
electorali au fost prezentaţi în contexte diferite, deseori neutru, dar şi în context negativ sau pozitiv. La
rubrica „Interviuri”, echipa Deschide.md a publicat în ultima perioadă mai multe interviuri cu exponenţi ai
PD, printre aceştia Ruxandra Glavan, ministra Sănătăţii, Vasile Botnari, şef la Moldovagaz, Andrian
Candu, preşedintele Parlamentului. La sfârşitul lunii ianuarie, Deschide.md a publicat un interviu şi cu
Vlad Plahotniuc, preşedintele PD, care, de altfel, este selectiv atunci când decide să ofere interviuri şi nu le
acordă oricui. Anterior, în mai 2016, liderul PD a mai oferit acestui portal un interviu.
Site-urile administrate de foşti membri ai echipei lui Vlad Filat
La scurt timp după ce a oferit un interviu portalului Deschide.md, Vlad Plahotniuc a acordat în
februarie 2017 un interviu şi portalului Tribuna.md. Un alt interviu cu liderul PD a fost publicat pe
acest site în octombrie 2016. Portalurile Tribuna.md şi Curentul.md au fost fondate de compania
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Poliexpert SRL, care aparţine jurnaliştilor Lilia Gurez şi Igor Volniţchi. Primul site a fost lansat în 2011,
iar al doilea – în 2014. Igor Volniţchi a fost purtător de cuvânt al fostului premier Vlad Filat, iar Lilia
Gurez a ocupat funcţia de şefă a Serviciului de presă al Executivului. Pe site-urile ambelor portaluri pot fi
găsite informaţii despre proprietari, adresă, numere de telefon ale instituţiilor media. De asemenea,
articolele publicate pe site sunt de regulă semnate de autori. Portalurile Tribuna.md şi Curentul.md nu
afişează o afiliere politică. Tribuna.md este un portal dedicat în exclusivitate subiectelor politice, iar
Curentul este un site generalist. Aici pot fi găsite informaţii din diverse domenii: politică, economie,
cultură, ştiinţă, social, sport etc. La rubrica „Interviu” de pe portalul Tribuna.md sunt publicate interviuri
cu principalii actori politici din Republica Moldova. De asemenea, pe portalul Tribuna.md există două
rubrici de opinie: „Editorial”, principalul editorialist al portalului este Igor Volniţchi, şi „Comentariu”,
unde textele sunt semnate de Dumitru Spătaru. Comentariile şi editoriale conţin, în general, critici la
adresa tuturor actorilor politici. În campania electorală pentru alegerile prezidenţiale, cele două portaluri sau străduit să reflecteze obiectiv şi echidistant acţiunile celor doi candidaţi principali. Totuşi, ştirile despre
Igor Dodon au prevalat.
Portaluri cu ştiri dintr-o singură sursă în campania electorală, dar cu o politică editorială relativ
echilibrată
Unimedia.info fast lansat în anul 2005 de către Dumitru Ciorici, Tudor Darie şi fraţii Vasile şi Sergiu
Găluşcă, toţi patru asociaţi în firma Interact Media SRL şi New Media Grup SRL. A devenit popular în
special după protestele din aprilie 2009, când a relatat despre evenimentele în regim live non-stop, fiind
unul dintre cele mai citite site-uri de ştiri din Republica Moldova timp de mai mulţi ani. În decembrie
2009, postul de televiziune Publika TV, condus la acea vreme de Dumitru Ţîra, şi-a anunţat intenţia de a
prelua pachetul majoritar al firmei care administrează Unimedia. Parteneriatul Unimedia-Publika TV n-a
durat mult însă, fiind desfăcut trei ani mai târziu în judecată. La sfârşitul anului 2014, portalul de ştiri a
fost vândut companiei Miraza SRL care aparţine jurnalistului Cristian Jardan. Mai multe voci susţineau
atunci că, în realitate, site-ul a trecut sub controlul fostului prim-ministru Vlad Filat, fapt negat de noii
proprietari. Unimedia.info oferă în mare parte conţinut jurnalistic neutru şi echilibrat, fapt remarcat
inclusiv în campania electorală pentru alegerea şefului statului, pe care echipa portalului a mediatizat-o
activ.
Potrivit Raportului de monitorizare a mass-media în campania pentru prezidenţiale, principalii concurenţi
electorali au fost prezentaţi în contexte diferite şi relativ echilibrat, cu unele excepţii. Prin frecvenţa şi
numărul ştirilor relevante, în turul doi al scrutinului, Unimedia.info a favorizat-o editorial pe candidata
Maia Sandu şi l-a defavorizat pe candidatul Igor Dodon. Concluzii similare au notat experţii media şi
despre portalurile de ştiri Agora.md, Realitatea.md şi Newsmaker.md, principalele subiecte de
campanie fiind acoperite „fără preferinţe editoriale evidente”. Autorii remarcă însă că inclusiv aceste
portaluri au publicat multe ştiri documentate dintr-o singură sursă, în unele cazuri fiind vorba despre
acuzaţiile unor concurenţi electorali sau reprezentanţi ai partidelor în adresa altora. Acuzaţiile nu au fost
echilibrate cu replicile celor vizaţi, fapt care a viciat puternic echilibrul şi echidistanţa ştirilor.
Agora.md a fost lansat pe piaţă în februarie 2014 de foştii proprietari ai portalului Unimedia.info. Tot ei
mai deţin site-ul Ea.md, dedicat femeilor. Deşi s-a poziţionat iniţial drept un site de ştiri economice, astăzi
portalul acoperă inclusiv domeniul politic, precum şi cel social, externe, lifestyle etc. Jurnaliştii de la
Agora.md pun accent pe conţinut multimedia şi emisiuni realizate în propriul studiou.
Newsmaker.md este un portal de limbă rusă fondat tot în 2014 de Vladimir Soloviov, jurnalist şi
redactor-şef, fost corespondent special al publicaţiei Komersant de la Moscova, apoi director al publicaţiei
online Komersant Moldova. Portalul kommersant.md s-a închis la 1 august 2014, echipa invocând
dificultăţi financiare care nu ţin de redacţie. Actualul proiect este finanţat în cadrul programului SUA de
susţinere a mass-media independente din Republica Moldova, dar şi din alte fonduri străine.
Realitatea.md a apărut tot în anul 2014, atunci când Dumitru Ţîra, fostul director al canalului Publika TV
a lansat pe piaţa Republicii Moldova grupul de presă online „Realitatea”, din care mai fac parte canalul
Realitatea TV şi site-urile bani.md, golos.md, kankan.md, topmedia.md şi ştireata.md. Ţîra administrează
realitatea.md prin firma HB Media SRL. Maia Visterniceanu, fostă redactoră-şefă al paginii web, a fost
colegă cu Ţîra şi la Publika, unde a activat la portalul publika.md
(http://www.realitatea.md/dumitru-tira-lanseaza-realitatea-tv-in-republica-moldova_2422.html
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