COMUNICAT DE PRESĂ
APEL prezintă primul raport de monitorizare a prezenţei actorilor politici/electorali la
principalele canale de televiziune în perioada pre-electorală a alegerilor parlamentare 2009
în cadrul unui proiect susţinut de către Delegaţia Comisiei Europene în Republica Moldova

Chişinău, 20 februarie, 2009 – În perioada preelectorală (1 ianuarie – 3 februarie 2009) 9 televiziuni,
precum demonstrează monitorizarea efectuată, şi-au onorat în mod diferit misiunea ce le revine. O serie
de posturi (M1,NIT,N4), atât pe dimensiunea cantitativă, cât şi pe cea calitativă a programelor de ştiri şi a
emisiunilor tematice s-au arătat ghidate, în mare măsură, de interesele politice ale PCRM, iar EuTV a
acordat prioritate PPCD. Totodată e de remarcat faptul că alte posturi de televiziune (ProTV, TV 7 şi TVC
21) au probat, în cele mai frecvente cazuri, ataşamentul lor faţă de principiile şi valorile pluralismului
politic şi abordării echidistante a evenimentelor şi fenomenelor din societate. În perioada de referinţă 2
Plus şi Prime nu au difuzat emisiuni în care să fie atestată prezenţa actorilor politici.
În procesul monitorizării au fost fixate date, sub aspect cantitativ şi calitativ, privind prezenţa la TV a
următorilor actori politici: Preşedinţia, Parlamentul, Guvernul, Administraţia Publică Locală şi partidele
politice. Datele se referă la perioada de emisie a posturilor TV cuprinsă între orele 06.00 şi 24.00. În
perioada de raportare au fost procesate şi evaluate: 663 de programe de ştiri, cu o durată totală de 212
ore, în cadrul cărora au fost difuzate 2751 de ştiri şi subiecte TV cu prezenţa actorilor politici cu o durată
totală de 86 ore; 39 de titluri de emisiuni cu o durată totală de 152 ore.
Proiectul „Monitorizarea prezenţei actorilor politici/electorali la principalele canale de televiziune în
perioada pre-electorală, electorală şi post-electorală a alegerilor parlamentare 2009” urmăreşte să
contribuie la crearea condiţiilor pentru asigurarea unui proces electoral corect, transparent şi democratic
şi la formarea deprinderilor profesionale la televiziune de a prezenta actorii politici şi electorali în mod
echidistant, imparţial şi echilibrat în programele de ştiri şi de actualităţi, în emisiunile de actualitate sociopolitică şi de dezbateri televizate.
Proiectul este finanţat de către Delegaţia Comisiei Europene în Republica Moldova în cadrul
Instrumentului European pentru Democraţie şi Drepturile Omului şi în această perioadă se desfăşoară în
cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte – Coaliţia 2009. Bugetul proiectului constituie
120530 EUR, contribuţia donatorului – 94750 EUR. Raportul de monitorizare va fi accesibil în variantă
electronică pe pagina web a APEL (www.apel.md).
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Uniunea Europeană este constituită din 27 state membre, care au decis să-şi unească treptat abilităţile, resursele şi destinele. Împreună, pe
parcursul unei perioade de 50 de ani de extindere, ele au creat o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând în acelaşi timp
diversitatea culturală, toleranţa, şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană este decisă de a împărtăşi realizările şi valorile sale cu ţările şi oamenii din
afara frontierelor sale

