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1. Introducere. 
 

Consiliul de Presă din Republica Moldova a fost fondat la 1 octombrie 2009 de şase asociaţii/instituţii 

neguvernamentale: Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent, Comitetul 

pentru Libertatea Presei, Uniunea Jurnaliştilor din Moldova, Centrul de Resurse al Organizaţiilor 

Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova „CREDO” şi Institutul pentru Dezvoltare şi 

Iniţiative Sociale „Viitorul”. Consiliu de Presă reprezintă o structură naţională care promovează jurnalismul 

responsabil şi mediază conflictele dintre consumatori şi instituţiile mass-media. Funcţia de bază o 

constituie examinarea şi soluţionarea amiabilă a plângerilor care se referă la activitatea editorială a 

instituţiilor mass-media. De asemenea, Consiliul de Presă elaborează recomandări de consolidare a 

standardelor profesionale în presa din Republica Moldova, elaborează propuneri de politici publice mass-

media şi desfăşoară campanii de promovare a jurnalismului responsabil. 

 

Consiliul de Presă din Republica Moldova este o structură reprezentativă, formată din nou[ membri, 

selectaţi în rezultatul unui concurs deschis care are loc o dată în doi ani. Patru membri ai Consiliului 

reprezintă mediul jurnalistic (dintre care doi membri reprezintă publicaţiile regionale, inclusiv unul – 

publicaţiile din autonomia teritorial-administrativă Gagauz Yeri), iar cinci membri ai Consiliului reprezintă 

mediul consumatorilor de media.  

 

2. Examinarea plângerilor consumatorilor de produse mass-media în ianuarie 2011 – iunie 2012 
 

În perioada Ianuarie 2011 – Iunie  2012 (18 luni), Consiliul de Presă din Republica Moldova a examinat 

36 de plângeri (inclusiv autosesizările Consiliului de Presă în unele cazuri de încălcare gravă a principiilor 

deontologice). În 29 de cazuri, Consiliul de Presă a constatat încălcarea Codului deontologic al 

jurnalistului din Republica Moldova, solicitând instituţiilor mass-media vizate să ia măsuri pentru 

soluţionarea problemelor deontologice identificate.  

Pentru comparaţie: în prima perioadă de activitate a Consiliului de Presă din Moldova (Octombrie 2009 – 

Decembrie 2010, 15 luni), au fost examinate 10 plângeri din partea consumatorilor de produse mass-

media. 

 

Cele 36 de plângeri, înregistrate în perioada Ianuarie 2011 – Iunie  2012, au vizat următoarele 

probleme/încălcări deontologice: 



                                                     

 

 

 

 
 

 
 

Mediatizarea acuzaţiilor fără acordarea dreptului la replică – 12 plângeri;  

Plagiat&preluare neautorizată a conţinutului editorial – 10 plângeri; 

Protecţia copiilor şi a victimelor – 6 plângeri;   

Promovarea mesajelor discriminatorii – 3 plângeri; 

Difuzarea imaginilor morbide – 2 plângeri; 

Jurnalistul în conflict de interese – 1 plângere; 

Mediatizarea informaţiilor eronate – 1 plângere; 

Încălcarea legislaţiei în procesul de documentare – 1 plângere. 

 

De asemenea, Consiliul de Presă a monitorizat reflectarea de către instituţiile mass-media din R. Moldova a 

unor cazuri de rezonanţă şi a făcut publice recomandări pentru mass-media şi instituţiile publice/organele de 

drept: 

- în cazul mediatizării unui presupus viol la o staţiune turistică, când mass-media au admis imixtiuni 

nejustificate în viaţa privată a persoanelor în situaţii vulnerabile, au dezvăluit identitatea presupusei 

victime, iar principiul prezumţiei nevinovăţiei nu a fost respectat nici de unii jurnalişti, nici de organele 

poliţiei şi procuraturii; 

- în cazurile mediatizării unui suiciduri, când au fost difuzate detalii privind tehnicile suicidare; 

- privind protecţia martorilor în procesele judiciare. 

 

3. Alte activităţi ale Consiliului de Presă din Republica Moldova 
 

 În anul 2011, în cadrul Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene „Susţinerea 

Democraţiei în Moldova”, Consiliul de Presă din Moldova a desfăşurat activităţi de consultare cu 

reprezentanţii instituţiilor mass-media privind adoptarea unei noi redacţii a Codului deontologic al 

jurnalistului din Republica Moldova. La 3 mai 2011, noul Cod deontologic a fost aprobat şi semnat de 

88 de instituţii mass-media şi asociaţii profesioniste. 

 În cadrul aceluiaşi Program, a fost lansată broşura „Stimularea gândirii critice a jurnaliştilor. Dileme 

etice si editoriale” care conţine zece studii de caz din perspectiva eticii jurnalistice, culese din mass-

media din Republica Moldova. Scopul editării broşurii constă în stimularea dezbaterilor critice atât în 

procesul de predare a eticii în şcolile de jurnalism, cât si în redacţii, ca parte a procesului de luare a 

deciziilor editoriale.  

 Alte activtăţi editoriale:  

- Ghiduri de bune practici pentru jurnalişti: “Protecţia minorilor în mass-media”, “Mass-media şi 

prezumţia nevinovăţiei”, “Toleranţă şi nediscriminare în mass-media”; 

- Broşura „Practici de autoreglementare jurnalistică în noile democraţii”; 

- Studiu privind plagiatul în mass-media. 

 Conferinţe şi dezbateri publice, desfăşurate de Consiliul de Presă în perioada Ianuarie 2011 – Iunie  

2012: 

- Conferinţă de constituire a unei reţele regionale a organizaţiilor de autoreglementare jurnalistică 

(iunie 2011);  



                                                     

 

 

 
 

- Dezbateri publice şi Conferinţă regională la tema respectării principiului prezumţiei nevinovăţiei în 

mass-media, cu participarea reprezentanţilor Consiliilor de Presă din Armenia, Azerbaijan, 

Georgia, Moldova, Rusia şi Ucraina (noiembrie 2011); 

- Dezbateri cu participarea studenţilor facultăţilor de jurnalism; 

- Dezbateri publice privind proiectul de lege “Cu privire la protecţia copiilor de impactul negativ al 

informaţiei publice”. 

 

4. Finanţatori/parteneri 
 

În perioada Ianuarie 2011 – Iunie  2012, Consiliul de Presă din Republica Moldova a beneficiat de 

suportul financiar al unor finanţatori şi parteneri, inclusiv: 

- Fundaţia Est-Europeană din Moldova, din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru 

Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei şi 

Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID); 

- Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene „Susţinerea Democraţiei în 

Moldova”; 

- UNESCO Office in Moscow for Armenia, Azerbaijan, Belarus, the Republic of Moldova and the 

Russian Federation. 
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