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Repere pentru activitatea instituţiilor audiovizualului public în Republica Moldova. 
 

1. Televiziunea şi radioul public trebuie:  
- Să ofere o oglindire completă, precisă, echilibrată şi obiectivă a evenimentelor în domeniul 

politic, economic, social şi cultural din Republica Moldova1;  
- Să ofere o imagine comprehensivă  a situaţiei reale din ţară; 
- Să încurajeze ascultătorii să-şi formeze opinii personale într-un mod liber; 
- Să reflecte diversitatea culturală şi regională; 
- Să respecte egalitatea sexelor; 
- Să servească tuturor grupurilor ale societăţii, inclusiv celor ce sunt neglijate de audiovizualul 

comercial, aşa cum sunt minorităţile etnice şi altele; 
- Să respecte demnitatea unei fiinţe umane şi să promoveze valorile împărtăşite de Consiliul 

Europei şi OSCE, în special cu referinţă la democraţie, pluralism, toleranţă şi respect pentru 
drepturile şi libertăţile omului. 

 
2. Emisiunile bazate pe fapte reale trebuie să fie imparţiale, ceea ce înseamnă că ele trebuie să fie 

cinstite, precise, şi să menţină un corespunzător respect pentru veridicitate. Un program poate alege 
pentru cercetare  orice subiect din tot spectrul dezbaterilor, atît timp cît pentru aceasta există 
argumente editoriale. Se poate alege testarea sau raportarea asupra unei anumite poziţii a unui 
argument particular. În acelaşi timp, aceasta trebuie să se facă cu imparţialitate şi integritate. 
Programul trebuie să asigure ca viziunile contrare să nu fie reprezentate în mod eronat.  

3. Noutăţile trebuie să fie bazate pe surse verificate. Informaţia trebuie răspîndită drept fapt real doar 
dacă ea este verificată de două surse independente. O excepţie acceptabilă poate fi situaţia cînd 
faptele au fost confirmate direct de către reporterul instituţiei publice a audiovizualului sau au fost 
extrase din informaţiile oficiale ale unei naţiuni sau organizaţii. Cînd o sursă secundară oferă noutăţi 
importante şi exclusive, ce nu pot fi verificate prin utilizarea unei a doua surse, atunci informaţia 
trebuie atribuită acestei surse prin nominalizare.  

4. Noutăţile trebuie să fie prezentate cu o necesară acurateţe şi imparţialitate. Prezentarea trebuie să fie 
dezinteresată, pe larg şi într-un mod bine informat. Ele trebuie să prezinte o descriere 
atotcuprinzătoare a evenimentelor, raportînd faptele într-un mod veridic şi neinfluenţat. Viziunile 
contrare trebuie să fie oglindite corespunzător pe parcursul întregii controverse.  

5. În cazul în care un număr de emisiuni sunt legate între ele şi formează de facto o serie de relatări 
asupra anumitor fapte, atunci imparţialitatea poate fi păstrată pe parcursul întregii serii. Emisiunile 
editoriale, ca exemplu, trebuie să ofere pe parcursul unei luni timp de emisie aproximativ egal 
reprezentanţilor guvernului şi a majorităţii parlamentare pe de o parte şi opoziţiei pe de altă parte. În 
cazul în care o serie de emisiuni sunt emise sub acelaşi titlu, dar oglindesc fapte diferite, atunci 
imparţialitatea trebuie atinsă în cadrul fiecărei emisiuni aparte.  

6. Imparţialitatea este de o importanţă specială în cazurile controversate. Este necesară asigurarea 
prezentării tuturor punctelor de vedere şi perspectivelor semnificative pe parcursul controversei.  

                                                      
1 Se subînţelege că insituţiile audiovizualului trebuie să se concentreze asupra ariei sale de activitate, dar trebui să  
prezinte şi evenimentele la nivel naţional 



7. Audiovizualul public trebuie să ofere transmisiuni în direct integral sau parţial a dezbaterilor 
parlamentare asupra cazurilor de importanţă deosebită. Oglindirea dezbaterilor parlamentare trebuie 
să fie balansată. În acest fel, transmisiunea „live” a acestor dezbateri nu trebuie întreruptă înaintea 
sau în timpul intervenţiilor din partea reprezentanţilor opoziţiei şi nu trebuie întreruptă înainte ca 
liderii opoziţiei să răspundă la discursurile oficialilor guvernamentali sau a reprezentanţilor fracţiunii 
majoritare. 

8. Ştirile trebuie să includă relatări regulate privind dezbaterile în parlament. Relatările privind 
dezbaterile parlamentare trebuie să ofere timp egal argumentelor guvernului şi fracţiunii majoritare 
pe de o parte şi opoziţiei pe de altă parte. 

9. Relatările asupra activităţilor preşedintelui şi guvernului trebuie să includă sau să fie urmate de 
declaraţiile sau comentariile reprezentanţilor opoziţiei şi reprezentanţilor instituţiilor sau 
organizaţiilor direct afectate de aceste activităţi. 

10. În cazul în care emisiunea include critici serioase sau învinuiri împotriva unei persoane sau a unei 
organizaţii,  de nedreptate sau incompetenţă, sau cînd învinuiri adresate de terţe persoane sunt relatate 
într-o emisiune, atunci celor criticaţi trebuie să li se ofere o oportunitate să răspundă. Ca regulă, 
răspunsul sau o informaţie de echilibru trebuie incluse în prima emisiune a ştirii sau a relatării ce 
conţine materialul. Dacă răspunsul sau o informaţie de echilibrare nu pot fi obţinute în timp, sau dacă 
subiectul învinuirilor refuză să comenteze, aceasta trebuie anunţat de către instituţia audiovizualului, 
iar răspunsul sau o informaţie de echilibrare vor fi publicate imediat după obţinerea acestora. În caz 
particular, cînd un reprezentant al guvernului sau un membru al majorităţii parlamentare critică direct 
un individ sau o organizaţie, reacţia individului sau a organizaţiei criticate trebuie să fie inclusă în 
emisiune sau să urmeze imediat. Timpul oferit pentru răspuns trebuie, de regulă, să fie egal cu timpul 
oferit criticii. 

11. În cazul în care preşedintele, preşedintele parlamentului  sau prim-ministrul oferă un interviu mai 
lung de trei minute pe televiziunea sau radioul public, atunci liderilor fracţiunilor parlamentare ale 
opoziţiei  trebuie să li se ofere posibilitatea să comenteze asupra acestor remarci. 

12. Reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale trebuie să li se ofere accesul la televiziunea şi 
radioul public pentru a-şi exprima opiniile în legătură cu situaţia sau acţiunile guvernului în 
domeniile lor de activitate. 

13. Discuţiile în direct asupra problemelor de ordin politic, social, economic şi cultural ar trebui să 
formeze o parte regulată a emisiunilor la televiziunea şi radioul public. Participanţii invitaţi trebuie 
întotdeauna să reflecte o selecţie echilibrată a reprezentanţilor guvernului, parlamentului, partidelor 
politice, societăţii civile, comunităţii oamenilor de afaceri, bisericilor sau organizaţiilor 
internaţionale, în dependenţă de ordinea de zi a discuţiilor. Refuzul unei organizaţii sau a unui individ 
să ia parte la emisiune nu trebuie să acţioneze drept veto. Cauzele absenţei a unei organizaţii sau a 
unui individ trebuie explicate şi pe cît este de posibil trebuie oferită o clară prezentare a punctului de 
vedere a celor ce lipsesc, în baza a ceea ce deja se cunoaşte. 

14. Pe parcursul campaniilor electorale presa publică trebuie să ofere oportunităţi adecvate, pe bază 
echitabilă şi non-discriminatorie candidaţilor electorali pentru informarea publicului despre 
candidaturile lor şi programele politice. Trebuie, la fel, să se ofere o oglindire activă în presă asupra 
pregătirilor şi conducerii alegerilor şi trebuie să ofere alegătorilor o informaţie independentă. 

15. Erorile factologice serioase trebuie anunţate, clar, deschis şi fără întîrziere. 
16. Faptele trebuie nu numai preluate corect, dar şi limbajul trebuie să fie corespunzător. Exagerările 

trebuie omise şi limbajul nu trebuie utilizat incorect, încît să nu sugereze opinii subiective, sau lipsă 
de obiectivitate.  

17. Utilizarea unor termeni peiorativi sau etichetări în descrierea unor persoane sau organizaţii trebuie 
întotdeauna evitate. O excepţie poate fi admisă numai atunci cînd indivizii sau grupările date folosesc 
aceste determinative pentru a se descrie sau a descrie activităţile sale. 

18. Comentariile trebuie întotdeauna să respecte adevărul şi niciodată folosite pentru a oferi audienţei o 
impresie eronată a evenimentelor.  

19. În emisiunile de ştiri sau alte emisiuni ce relatează fapte, acestea nu trebuie fabricate, distorsionate 
sau dramatizate.  



20. Înscrierile secrete pot fi folosite numai ca instrumente investigative, pentru cercetarea unor cazuri 
legate de probleme serioase de comportament antisocial sau criminal, cînd există dovezi rezonabile a 
unor astfel de comportamente. Nici un fel de „vînări” nu pot fi organizate. Înscrierile secrete pot fi 
folosite şi pur în scopuri de divertisment, dar în acest caz materialul poate fi folosit numai cu acceptul 
individului înscris, ce poate fi obţinut ulterior înscrierilor. Ca metodă de cercetare socială înscrierile 
secrete pot fi folosite numai dacă nu este nici o altă metodă  care ar putea captura comportamentul 
cercetat şi numai dacă identitatea individului în cauză este deghizată de modificări de voce sau 
imagine. Materialul obţinut de alte surse poate fi folosit numai dacă corespunde regulilor menţionate 
mai sus. 

21. În cazul de oglindire a unor grupuri sociale, stereotipurile trebuiesc evitate. Acolo unde există 
dezavantajări şi prejudicii, acestea trebuie reflectate, dar ele nu trebuie perpetuate. Un limbaj non-
sexist trebuie folosit în toate cazurile posibile. 

22. Arhivele instituţiilor audiovizualului de stat trebuie privite drept o moştenire a naţiunii care trebuie 
folosite de către audiovizualul public spre beneficiul comun. 

23. Guvernul sau instituţiile publice nu trebuie niciodată să facă abuz de dreptul lor de control asupra 
finanţelor publice în încercarea de a influenţa conţinutul emisiunilor, plasarea publicităţii publice 
trebuiesc bazate pe situaţia de pe piaţă. 

24. Independenţa editorială trebuie garantată. Nici un fel de consideraţii politice sau comerciale nu 
trebuie să influenţeze conţinutul emisiunii. În privinţa independenţei editoriale, o înţelegere privind 
un anumit set de reguli trebuie atinsă între angajaţi şi administraţie în baza unor principii jurnalistice 
de bază. Acest set de reguli trebuie să conţină cel puţin următoarele principii:  

- respectul pentru drepturile omului; 
- respectul pentru drepturile democratice fundamentale, sistemul parlamentar şi consens 

internaţional, precum este menţionat în Carta Naţiunilor Unite 
- combaterea tuturor discriminărilor naţionaliste sau rasiale; 

      25. Selecţia angajaţilor pentru instituţia audiovizualului public trebuie să fie bazată pe un proces     
transparent, non-discriminator, fără referinţă la sex, vîrstă sau origine etnică sau socială. Selecţia 
trebuie să fie bazată pe meritele persoanei, care prevede angajarea celor mai calificate persoane 
pentru orice poziţie, oferind celor ce nu au fost selectaţi dreptul de apel împotriva acestor decizii şi de 
cerere a unei revizuiri a cerinţelor pentru o poziţie dată. 

 
       

 
  

 
 


