COMUNICAT DE PRESĂ

APEL prezintă raportul de monitorizare a prezenŃei actorilor politici
în programele posturilor de televiziune în perioada postelectorală în cadrul unui
proiect susŃinut de către DelegaŃia Comisiei Europene în Republica Moldova
Chişinău, 17 noiembrie, 2009 – Partidul Comuniştilor a intrat într-un declin de mediatizare la majoritatea
televiziunilor monitorizate din momentul în care actul guvernării a început să fie exercitat de către forŃele politice
componente ale AlianŃei pentru Integrare Europeană. Concluziile sunt constatate în raportul de monitorizare a 9
canale de televiziune realizat de AsociaŃia Presei Electronice pe perioada: 01 – 31 octombrie 2009.
Conform datelor cantitative ale monitorizării, cu unele excepŃii, prezenŃa actorilor politici în serviciile de
programe televizuale a devenit, în ansamblu, relativ mai echilibrată, deşi mai puŃin pluralistă decât în luna
septembrie. Conform indicilor calitativi, parte din televiziunile monitorizate au difuzat programe bazate pe o
prezentare mai degrabă echidistantă şi echilibrată a evenimentelor şi a actorilor politici, iar altele, într-o măsură
mai mare sau mai mică, au acŃionat în limitele unor politici de favorizare a unor actori politici în detrimentul altora.
În programele de ştiri, ProTV, TV7, TVC21, EuTV şi Moldova 1 au acordat prioritate, sub aspect cantitativ,
mediatizării exponenŃilor şi partidelor componente ale AIE, iar NIT şi N4 – fostei guvernări. PCRM, deşi a rămas în
fruntea listei de top potrivit datelor de ansamblu pe televiziuni, a intrat într-un declin de mediatizare în ştiri, cedând
poziŃia de lider (în septembrie, PCRM a deŃinut întâietatea la toate posturile tv). Sub aspect calitativ în ştiri, N4 şi
NIT au mediatizat în context pozitiv exclusiv PCRM şi au prezentat în context negativ preponderent noua
guvernare. Moldova 1 a mediatizat atât în context pozitiv cât şi negativ preponderent noua guvernare. Moldova 1,
N4 şi NIT, au defavorizat în ştiri numai guvernarea, iar ProTV – numai opoziŃia parlamentară. NIT a manifestat în
ştiri atitudine defavorizantă faŃă de cei mai mulŃi actori politici.
În perioada de referinŃă televiziunile monitorizate, cu excepŃia NIT, au înregistrat anumite progrese vizând
calitatea ştirilor cu caracter conflictual. ProTV, TVC21 şi TV7 au reconfirmat, în mare, standardele profesionale de
scriere a ştirilor conflictuale. NIT rămâne unica televiziune care a regresat în materie de respectare a standardelor
profesionale şi a normelor legale vizând scrierea ştirilor cu caracter conflictual cu prezenŃa actorilor politici.
În cadrul emisiunilor mediatizarea actorilor politici a fost inegală ca frecvenŃă a apariŃiilor şi disproporŃionată ca
volum de emisie, aproape la toate televiziunile monitorizate, fapt care nu este de natură să contribuie la afirmarea
unui veritabil pluralism politic. Totodată, datele monitorizării arată că în octombrie partidele extraparlamentare au
fost mediatizate nesemnificativ în emisiuni de către televiziuni, cu excepŃia ProTV, care a dispus de dezbateri cu
participarea liderilor PSD şi UCM. Mediatizarea actorilor politici sub aspect calitativ în emisiuni a fost, în perioada de
referinŃă, în linii mari, echilibrată, cu excepŃia NIT care, ca şi în perioadele precedente de monitorizare a mediatizat
în context pozitiv şi favorizant PCRM şi în context negativ şi defavorizant partidele componente ale AIE.
Proiectul „Monitorizarea prezenŃei actorilor politici/electorali la principalele canale de televiziune în perioada preelectorală,
electorală şi postelectorală a alegerilor parlamentare 2009” este finanŃat de către DelegaŃia Comisiei Europene în R. Moldova în
cadrul Instrumentului European pentru DemocraŃie şi Drepturile Omului şi desfăşurat în cadrul CoaliŃiei Civice pentru Alegeri
Libere şi Corecte – CoaliŃia 2009. Raportul de monitorizare poate fi accesat pe site-ul APEL (www.apel.md).
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Uniunea Europeană este constituită din 27 state membre, care au decis să-şi unească treptat abilităŃile, resursele şi destinele. Împreună, pe parcursul unei
perioade de 50 de ani de extindere, ele au creat o zonă de stabilitate, democraŃie şi dezvoltare durabilă, menŃinând în acelaşi timp diversitatea culturală, toleranŃa,
şi libertăŃile individuale. Uniunea Europeană este decisă de a împărtăşi realizările şi valorile sale cu Ńările şi oamenii din afara frontierelor sale

