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MOLDOVA-1 

PARTEA I  

COPILUL PROTAGONIST AL PRODUCŢIILOR MEDIA 

În perioada de raport au fost monitorizate 47 de buletine de ştiri, dintre care 36 au avut 

materiale în care au fost implicaţi sau vizaţi copiii: în total 84 de reportaje.   

Subiectele cu participarea copiilor au avut o durată totală de 2 ore 21 min. 45 sec. 

 

88%

12%

Reportaje cu implicarea copiilor

Alte reportaje 

Cota parte a ştirilor

 
 

DISTRIBUŢIA REPORTAJELOR ÎN FUNCŢIE DE TEMĂ 
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Din totalul reportajelor cu şi despre copii, cele mai multe, 40 la număr, au reflectat subiecte ce 

vizează educaţia şi instruirea (E), cu durata totală de 1 oră 2 min.  

10 materiale, cu un timp total de 20 min. 53 sec., au abordat problemele de interes general (PG) 

care vizează şi copiii, inclusiv distracţiile dedicate acestora, reportaje în care copiilor le-a fost solicitată 

opinia. 

7 reportaje cu implicarea copiilor (timp total de 12 min. 44 sec.) au abordat tematici sau au 

reflectat evenimente destinate adulţilor (ALT), copiii fiind în calitate de martori sau participanţi care îşi 

exprimă opinia (desfăşurarea unor concursuri, concerte, sărbători şi festivaluri etc.). 

În 12 reportaje, cu un timp total de 17 min., au fost reflectate o serie de cazuri dramatice sau de 

context negativ sau jenant în care s-au aflat copii (Sdr): suferinţe provocate de decesul rudelor, decesul 

copiilor, copii victime ale accidentelor rutiere, copii înecaţi, copii victime ale accidentelor domestice sau 

ale neglijenţei adulţilor, ajunşi la spital sau care s-au aflat în situaţii de risc sau pericol pentru viaţă sau 

sănătate.  

8 reportaje au avut în vizor acţiunile de caritate şi solidaritate, care au ocupat 15 min. 17 sec. 

Au fost difuzate 4 reportaje (timpul alocat – 8 min. 7 sec.) despre acţiuni filantropice sau 

campanii sociale.  

Câte un singur reportaj despre infracţiuni cu implicarea copiilor (1 min. 39 sec.), despre 

consumul de alcool (15 sec.) şi despre condiţii sociale vulnerabile (1 min. 48 sec.). 

Postul de televiziune Moldova-1 nu a difuzat niciun reportaj din categoriile tematice: abuz 

sexual, tentativă de suicid, viol. 
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CONOTAŢIA REPORTAJELOR: 

Din numărul total al reportajelor despre copii difuzate, 56,47% au avut un mesaj pozitiv, 24,71% 

– neutru şi 18,82% au avut un mesaj negativ. 
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Din volumul total al timpului acordat, ştirile pozitive au avut o pondere de 55,86%, cu o durată 

de 78 min. 04 sec.; cele neutre au constituit 26,76%, ocupând 37 min. 24 sec., iar materialele cu conţinut 

negativ au acumulat 17,38%, într-un volum de timp de 24 min. 17 sec. 
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Ponderea procentuală a reportajelor negative s-a constituit nu doar din reportajele despre 

evenimentele şi situaţiile negative care afectează viaţa copiilor (abuzuri, accidente, moarte subită, 

sărăcie etc.), dar şi din numărul de reportaje în care au fost reflectate examenele de bacalaureat. 

Cele mai multe materiale cu un mesaj negativ (cu un timp de 11 min. 10 sec.) au fost cele 

clasificate la codul Sdr, în care s-a relatat despre cazuri dramatice, despre accidente sau despre situaţii 

jenante. Dintre subiectele încadrare la această categorie, unul a avut o conotaţie pozitivă, întrucât 

întâmplarea a avut un final fericit: Salvaţi de la înălţime (despre doi copii care riscau să cadă de la etajul 

5 şi au fost salvaţi – 27.05.14, cu o durată de 1 min. 6 sec., poziţia a 6-a). Două reportaje din această 

categorie au fost calificate drept neutre: 

 Forţe de după gratii (despre măsurile de socializare şi reabilitare a deţinuţilor  –26.05.14, cu 

o durată de 2 min. 19 sec., poziţia a 8-a); 

 Îmbrăţişări de după gratii (despre întâlnirea deţinutelor cu copiii lor – 29.05.14, cu o durată 

de 2 min. 30. sec., poziţia a 10-a). 

Din cele 37 de materiale media care au abordat subiecte de instruire şi educaţie, 5 au avut un 

mesaj negativ, dintre acestea 3 s-au axat pe neajunsurile, nemulţumirile şi abaterile constatate în timpul 

examenelor de bacalaureat. Un reportaj a relatat despre încălcarea drepturilor copiilor de la Liceul cu 

predare în limba română "Lucian Blaga" din Tiraspol: Cheia Patriotismului (30.05.14, cu o durată de 3 
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min. 35 sec., poziţia a 2-a). Un material din 19.06.14, cu o durată de 2 min. 18 sec., poziţia a 3-a, a 

relatat despre protestul unor părinţi din orăşelul Făleşti – Protest la Făleşti. 

 
Postul public de televiziune Moldova-1 a difuzat cele mai multe ştiri despre performanţele şi 

succesele copiilor – 9 la număr (Aur la Olimpiadă, 16.05.14; Creaţie şi inovaţie, 17.05.14; Elevi inovatori, 

18.05.14) şi cele mai multe ştiri despre evenimentele de cultură destinate copiilor (Festivalul Guguţă, 

este singura instituţie media care a mediatizat acest eveniment, despre premiera de la Teatrul Licurici, 

despre expoziţia de la Muzeul Naţional de Artă a lucrărilor  elevilor de la şcolile de artă plastică de pe 

ambele maluri ale Prutului, despre lansarea cărţii lui Spiridon Vangheli ş.a.). 

 

IPOSTAZELE ÎN CARE AU FOST REFLECTAŢI COPIII ÎN ŞTIRI 

În cadrul celor 84 de reportaje au fost mediatizaţi 111 copii. Dintre aceştia, 84 şi-au expus opinia 

referitor la evenimentele şi fenomenele din jurul lor. 27 de copii care au fost vizaţi în ştiri s-au aflat în 

situaţii vulnerabile, care necesită o protecţie specială prevăzută de lege.  
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Dintre copiii mediatizaţi, 9 s-au aflat în situaţii care cad sub protecţia prevederilor art. 4 alin. (2) 

lit. d) din Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 7 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012: situaţii de suferinţă 

profundă legată de decesul rudelor – 3; copii orfani sau fără grijă părintească, condiţii sociale 

defavorabile (părinţii îşi ispăşesc pedeapsa în penitenciar) – 5; copii aflaţi în situaţii care le pun în pericol 

viaţa, dar care au avut un final fericit – 1. 

7 copii despre care s-a relatat în buletinele de ştiri au fost în ipostaza de victime (art. 4 alin. (2) 

lit. a), d) Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 3, 7, 9 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012): ale accidentelor 

rutiere – 5, ale accidentelor domestice – 2. 

Situaţia copiilor din reportajul despre persecuţiile de la Liceul "Lucian Blaga" din Tiraspol a fost 

calificată discriminare pe criterii lingvistice. 

În conflict cu legea, în situaţie de bănuit (art. 4. alin. (1) lit. a) din Legea nr. 30 din 07.03.2013; 

art. 7, 11 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012) s-au aflat 2 copii reflectaţi în ştirea despre hoţii surprinşi 

în flagrant. 

 

PROTECŢIA IDENTITĂŢII 

Postul de televiziune Moldova-1 a asigurat protecţia identităţii în toate cazurile conform 

legislaţiei. 

De regulă, reportajele cu implicarea copiilor sunt difuzate pe locurile 7, 8, 9 în grila ştirilor din 

buletinul informativ. De menţionat că în perioada examenelor, ştirile despre desfăşurarea acestora au 
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ocupat primele poziţii. Astfel, de 5 ori buletinele de ştiri au început cu materiale cu implicarea copiilor, 

unul singur fiind despre situaţii negative: 

 Mai aproape de oameni (despre Ziua transparenţei organizată de inspectoratele de poliţie, 

24.05.14); 

 Adio şcoală (30.05.14); 

 În vizită la preşedinte (1.06.14); 

 Examenele de bacalaureat (02.06.14); 

 Fraude la bacalaureat (06.06.14). 

 Pe poziţia a doua în agenda Mesagerului au fost difuzate: 

 aşteaptă acasă (despre drama victimelor accidentului feroviar din Rusia, 22.05.14); 

 Talentele promovate (despre teleradiomaratonul ”O familie puternică pentru fiecare Copil”, 

31.05.14); 

 Bacalaureat, disciplina de profil (13.06.14). 

 
 

PARTEA II  

COPILUL CONSUMATOR, EXPUS CONŢINUTULUI MEDIATIC 

Categoriile de conţinut a căror difuzare este interzisă sau limitată sunt prevăzute în Legea nr. 30 

din 07.03.2013: scenele de violenţă fizică sau verbală (art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 30 din 

07.03.2013; art. 6 lit. a) din Decizia CCA nr. 98 din 19.07.2012); imagini cu execuţii, corpuri mutilate, 

cadavre (art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 30 din 07.03.2013); descrierea mijloacelor sau circumstanţelor 
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suicidului (art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 30 din 07.03.2013); limbaj licenţios şi gesturi indecente 

obscene (art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 6 lit. b) din Decizia CCA nr. 98 din 

19.07.2012); discriminare (art. 6 alin. (1) din Codul audiovizualului; art. 3 alin. (3) din Legea nr. 30 din 

07.03.2013). 

 
Postul de televiziune Moldova-1 a difuzat o serie de reportaje despre accidentul feroviar din 

Rusia, produs pe data de 20.05.14, şi despre câteva accidente rutiere care au avut loc în Moldova, 

imaginile au fost selectate în conformitate cu legislaţia.  

Cele mai multe imagini care conţin scene cu violenţă şi corpuri ale persoanelor decedate au fost 

difuzate în reportajele despre situaţia din Ucraina, despre accidentul minier şi protestele din Turcia. În 

toate materialele au fost luate măsuri de protecţie: cadavrele fiind fie acoperite, fie filmate în plan 

general sau lung.  

În reportajul Confruntări în Ucraina, de pe 22.05.14, au fost difuzate imagini cu cadavrele 

soldaţilor zăcând pe câmp, fără ca acestea să fie procesate electronic (chiar dacă acestea nu au apărut în 

gros-plan, considerăm că procesarea era necesară). 

Materialul Omorât de camarazi, difuzat la 13.06.14, cu durata de 1 min. 6 sec., pe poziţia a 15-

ea, se axează pe detaliile şi circumstanţele producerii unui omor, sursa imaginilor este 

poliţiacapitalei.md, textul despre condiţiile de deshumare a cadavrului sunt însoţite de imaginea gropii 

săpate, dar cadavrul este bruiat. Legea nu interzice expres relatarea detaliilor şi circumstanţelor în care 
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s-au produs crimele, dar Codul deontologic al jurnalistului recomandă: „4.5 Jurnalistul nu furnizează 

publicului detaliile morbide ale crimelor, accidentelor şi catastrofelor naturale sau detaliile privind 

tehnicile suicidare”.  

Imaginile şocante cu o maşină care spulberă de pe trotuar un bărbat (21.06.14, S-a născut în 

cămaşă, durata 26 sec.) nu au fost însoţite de avertizarea verbală, ceea ce constituie derogare de la art. 

5. alin. (4) din Legea nr. 30 din 07.03.2013;  art. 7 din Decizia CCA nr. 98 din 19.07.2012: „În cazul 

difuzării unor scene de violenţă sau cu impact emoţional negativ, avertizarea verbală a publicului este 

obligatorie”. 

 

ANALIZA REPORTAJELOR 

Copii în conflict cu legea sau victime ale infracţiunilor (art. 4. alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Legea 

nr. 30 din 07.03.2013; art. 7, 11 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012) 

Postul de televiziune Moldova-1 a difuzat un singur reportaj despre o infracţiune comisă de copii 

– Furt ziua în amiaza mare, 07.06.14, durata 1 min. 39 sec., poziţia a 9-a (cazul a fost mediatizat de mai 

multe televiziuni). 

Ştirea este ilustrată cu imagini preluate de la poliţiacapitalei.md, care conţin interviuri cu 

suspecţii din momentul operaţiunii de reţinere. Identitatea copiilor este protejată. Totodată, în 

background, după ce se dă un citat din norma legală cu privire la sancţiunile aplicate în asemenea 

situaţii: „Minorii sunt cercetaţi în stare de libertate. Conform Codului penal, suspecţii riscă amenzi până 

la 20 de mii de lei, muncă neremunerată în folosul comunităţii sau închisoare de până la 4 ani”, editorii 

transmit şi un mesaj de interes public: „Direcţia de poliţie a municipiului Chişinău atenţionează oamenii 

să-şi protejeze locuinţele şi să nu ezite să formeze numărul 902 atunci când sunt martorii unei 

infracţiuni”. 

Copii aflaţi în stare de suferinţă:  

În contextul unor fenomene sociale negative (accidente, dispute familiale, abuz de alcool etc.), 

inclusiv în calitate de victime sau martori (art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 30 din 07.03.2013); copil 

decedat (art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 3 din Decizia CCA nr. 99 din 

19.07.2012). 

Pe data de 02.06.14, postul de televiziune Moldova-1 a mediatizat cazul unei fete de 14 ani care 

a sărit de la etajul 3 al unui bloc şi a ajuns cu fracturi grave la spital. Cazul a fost în atenţia tuturor 

posturilor monitorizate, cu excepţia TV 7. Spre deosebire de alte instituţii media, care au interpretat 

cazul drept o tentativă de suicid, Moldova-1 l-a prezentat drept o „aventură”, chiar din lead-ul 

reportajului aflăm că: „Martorii susţin că fata nu este la prima aventură de acest gen”, iar titlul 
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accentuează atitudinea uşor ironică faţă de întâmplarea relatată: Culmea peripeţiilor. Prezentarea 

creează confuzii chiar din start, deoarece tonul abordat de prezentator, uşor ironic şi săltăreţ, 

contrastează cu informaţia  despre o „iubire” interzisă cu final „tragic”: Nu a fost lăsată să se vadă cu 

iubitul, a încercat să coboare la el pe geam. Tentativa s-a sfârşit tragic, aceasta a căzut de pe o anexă de 

la etajul 1 şi s-a ales cu o fractură de bazin”. 

Corpul materialului distonează de lead şi de frazele de încheiere, acesta este despre operaţiunea 

de salvare a unei adolescente, pe când celelalte (intro-ul şi încheierea) oferă sugestii şi ipoteze de 

interpretare într-o cheie uşor ironică, plasând totul în cadrul „faptelor diverse”. Materialul este realizat 

în formatul ştirilor, ilustrat cu imagini preluate de la Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale, iar 

textul conţine informaţiile canonice care răspund la: Cine? Ce? Când? Unde? Informaţia despre cele 

întâmplate este confirmată din surse oficiale de la ofiţerul de presă al SPCSE, completată ulterior de 

informaţia oferită şi de medici, care sunt citaţi de reporteri, cu privire la pronosticul optimist.  

În încheiere însă s-a deviat de la formatul clasic, mizându-se pe comentarii şi opinii de o 

credibilitate îndoielnică, zvonurile: „Vecinii susţin că fata este un copil problematic, este la a doua 

tentativă de acest gen, este la evidenţa psihiatrului, ar fi consumat droguri şi ar fi fost însărcinată la 13 

ani. Zvonurile nu au fost confirmate sau infirmate”. Printr-o singură frază, sunt aduse o serie de acuzaţii 

şi detalii defăimătoare la adresa victimei, pe care înşişi jurnaliştii le califică drept „zvonuri”, în felul 

acesta, situaţia este deturnată, iar copilul se transformă din victimă în condamnată. Nu este clară 

relevanţa acestor informaţii în economia ştirii şi nici evocarea unui caz, doar, după părerea jurnaliştilor, 

similar, în calitate de frază de încheiere: „Un caz similar a avut loc acum 2 luni, când o tânără din 

capitală a vrut să iasă la întâlnire fără acordul părinţilor şi a încercat să coboare pe o ţeavă de gaz. 

Aceasta însă a rămas blocată între ţeavă şi perete. Aventura s-a încheiat după ce salvatorii au adus-o cu 

picioarele pe pământ”. 

Codul deontologic al jurnalistului recomandă publicarea doar a informaţiilor despre care, „în 

urma verificărilor, are convingerea că sunt veridice”.  

Pe data de 21.05.14, postul de televiziune Moldova-1 a realizat un reportaj despre drama prin 

care trec familiile victimelor accidentului feroviar din Rusia. În atenţia echipei de filmare s-a aflat familia 

Cremleac din Suvorovca, r-nul Făleşti, rudele îşi exprimă durerea în faţa camerei, bunica descrie 

suferinţa nepotului său rămas orfan. Copilul nu este arătat în imagine, decât în final, filmat în plan lung, 

pe drumul satului de mână cu bunica, imaginea poate fi considerată una simbol, căci nu este clară 

identitatea persoanelor. În reportaj sunt inserate mai multe interviuri în care rudele se plâng de 

dificultăţile legate de căutarea şi identificarea victimelor. Astfel, reportajul urmăreşte nu doar suscitarea 
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unei curiozităţi de moment, dar şi preocuparea pentru gestionare unei situaţii de criză în care se află 

cetăţenii.  

 

CONCLUZII 

Din timpul de emisie alocat principalului buletin de ştiri Mesager, postul de televiziune Moldova-

1 acordă o pondere de 12% materialelor cu implicarea copiilor. Din cele 84 de reportaje monitorizate, 

56,48% au un conţinut pozitiv, 17,13% au transmis informaţii despre situaţii şi fenomene negative, iar 

26,38% au avut o tonalitate neutră.  

Postul public de televiziune a acordat prioritate ştirilor din domeniul educaţiei, realizând cele 

mai multe materiale la această temă, numeroase au fost şi reportajele despre activităţile culturale şi 

distractive (lansări de carte, spectacole teatrale şi muzicale, serate de omagiere a unor personalităţi) în 

care copiii au fost prezenţi fie în calitate de martori sau participanţi care îşi exprimă opinia, fie în calitate 

de protagonişti ai subiectelor. 

Cele 27 de materiale jurnalistice care au abordat problemele copiilor în situaţii vulnerabile au 

fost realizate cu respectarea legislaţiei cu privire la protecţia drepturilor şi identităţii copiilor. 

De regulă, reportajele cu implicarea copiilor sunt difuzate pe locurile 7, 8, 9 în grila ştirilor din 

buletinul informativ. De menţionat că în perioada examenelor, ştirile despre desfăşurarea acestora au 

ocupat primele poziţii. Astfel, de cinci ori buletinele de ştiri au început cu materiale cu implicarea 

copiilor, unul singur fiind despre situaţii negative. 

Postul public de televiziune Moldova-1 a difuzat cele mai multe ştiri despre performanţele şi 

succesele copiilor. 

 

DEROGĂRI: 

A fost atestată o singură derogare de la art. 5. alin. (4) din Legea nr. 30 din 07.03.2013;  art. 7 din 

Decizia CCA nr. 98 din 19.07.2012, care prevede: „În cazul difuzării unor scene de violenţă sau cu impact 

emoţional negativ, avertizarea verbală a publicului este obligatorie”, pe data de 21.06.14, în cadrul 

reportajului S-a născut în cămaşă, cu durata de 26 sec. (imaginile şocante cu o maşină care spulberă de 

pe trotuar un bărbat nu au fost însoţite de avertizarea verbală).  
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PRIME TV  

 

PARTEA I  

COPILUL PROTAGONIST AL PRODUCŢIILOR MEDIA 

În perioada de raport au fost monitorizate 47 de buletine de ştiri, dintre care 36 au avut 

materiale în care au fost implicaţi sau vizaţi copiii: în total 92 de reportaje.  

Subiectele cu participarea copiilor au avut o durată de 3 ore 11 min. 1 sec. 

  

84%

16%

Reportaje cu implicarea copiilor

Alte reportaje

Cota parte a ştirilor

 
 

DISTRIBUŢIA REPORTAJELOR ÎN FUNCŢIE DE TEMĂ 

Cele mai multe reportaje, 27 la număr, au abordat probleme de instruire şi educaţie (E), 

constituind 58 min. 57 sec. 

În 24 de reportaje (timp total 56 min. 9 sec.), care au abordat tematici sau au reflectat 

evenimente destinate adulţilor (ALT), copiii au fost implicaţi fie că li s-a cerut opinia, fie că erau martori 

sau participanţi (de exemplu, desfăşurarea unor concursuri televizate, plantarea unor pomi de către 

politicieni, sărbători şi festivaluri etc.). 

În 13 reportaje, cu un timp total de 27 min. 44 sec., au fost abordate problemele de interes 

general (PG) care vizează şi copiii, inclusiv distracţiile dedicate acestora, reportaje în care copiilor le-a 

fost solicitată opinia. 
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Numărul știrilor în funcţie de temă

 
Situaţiile limită, cazurile dramatice sau de context jenant în care s-au aflat copiii: suferinţe 

provocate de decesul rudelor, decesul copiilor, copii victime ale accidentelor rutiere, copii înecaţi, copii 

victime ale accidentelor domestice sau ale neglijenţei adulţilor, ajunşi la spital sau care s-au aflat în 

situaţii de risc sau pericol pentru viaţă sau sănătate (Sdr), au fost reflectate în cadrul a 12 reportaje, cu 

un timp total de 19 min. 35 sec.  

Au fost difuzate 3 reportaje despre infracţiuni şi contravenţii (ID) săvârşite de copii, cu un timp 

total 4 min. 15 sec.: 

Postul a relatat despre un caz de suicid şi o tentativă de suicid (TS), acordând per total 3 min. 52 

sec. acestei tematici. 

Câte un reportaj despre sărăcie şi condiţii precare de trai (S) şi despre un caz de abuz sexual (AS). 
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CONOTAŢIA REPORTAJULUI: 

Din numărul total al reportajelor despre copii difuzate, 42,39% au avut un mesaj pozitiv, 29,35% 

– neutru şi 27,17% au avut un mesaj negativ. 
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 Din volumul total al timpului acordat, ştirile pozitive au avut o pondere de 44,94%, cu o 

durată de 85 min. 11 sec.; cele neutre au constituit 29,72%, ocupând 56 min. 20 sec., iar materialele cu 

un conţinut negativ au acumulat 25,33%, într-un volum de timp de 48 min. 01 sec.  

44.59%

30.27%

25.14%

Conotaţia în funcţie de timp

pozitiv

neutru

negativ

 
Cele mai multe reportaje (8 la număr – durata totală 14 min. 27 sec.) care au transmis informaţie 

cu conotaţie negativă au fost cele clasificate la codul Sdr, în care s-a relatat despre cazuri dramatice, 

despre accidente sau despre condiţii defavorabile de trai. Totuşi, dintre acestea 4 au avut o conotaţie 

pozitivă, graţie finalului fericit al întâmplărilor relatate: 

 Salvare miraculoasă (Un copil de 1 an a scăpat cu viaţă după ce a căzut de la etajul 2 al unei 

clădiri – 23.05.14, cu o durată de 55 sec.); 

 Singuri acasă (Despre doi copii rămaşi fără supraveghere, unul dintre care a fost salvat de 

salvatori – 27.05.14, cu o durată de 1 min. 31 sec.); 

 Salvatorii în alertă (Despre cazul unui copil care adormise singur în apartament, alarmând 

părinţii – 10.06.14, cu o durată de 35 sec.); 

 A scăpat ca prin miracol (Despre un copil de 4 ani care a căzut de la etajul 4 al unui bloc şi a 

supravieţuit – 23.06.14, cu o durată de 1 min. 38 sec.). 

O serie de reportaje care au abordat problemele educaţiei şi instruirii au relatat despre 

neajunsuri (Tabere nepregătite – 28.05.14, durata 1 min. 59 sec., poziţia a 4-a), despre încălcarea 

drepturilor copiilor de la liceul din Tighina (Sărbătoare fără lumină – 30.05.14, durata 1 min. 59 sec., 

poziţia a 2-a), despre protestul profesorilor de la Liceul ”Dante Alighieri” (Scandal la Liceul ”Dante 

Alighieri” – 29.05.14, durata 2 min., poziţia a 6-a) sau despre nemulţumirile şi abaterile constatate în 

sesiunea de bacalaureat (4 reportaje). Astfel, 7 reportaje (durata totală – 15 min. 50 sec.) din cele 27 

realizate pe teme de educaţie şi instruire au avut un mesaj negativ, celelalte au fost neutre sau pozitive 

(cu o durată totală de 44 min. 7 sec.).  
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IPOSTAZELE ÎN CARE AU FOST REFLECTAŢI COPIII ÎN ŞTIRI 

În cadrul celor 92 de reportaje au fost mediatizaţi 158 de copii. Dintre aceştia, 125 şi-au expus 

opinia (Co) referitor la evenimentele şi fenomenele din jur. 33 de copii care au fost vizaţi în ştiri s-au 

aflat în situaţii vulnerabile, care necesită protecţia identităţii prevăzută de lege.  

 

 
 

Dintre copiii mediatizaţi, 12 s-au aflat în situaţii (Cdr) care cad sub protecţia prevederilor art. 4 

alin. (2) lit. d) din Legea nr. 30 din 07.03.2013 şi art. 7 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012: situaţii de 
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suferinţă profundă legată de decesul rudelor – 2; copii care locuiesc în sărăcie – 5, copii aflaţi în situaţii 

care le pun în pericol viaţa, dar care au avut un final fericit – 5. 

6 copii despre care s-a relatat în buletinele de ştiri au fost în ipostaza de victime (Cv) (art. 4 alin. 

(2) lit. a) şi d) din Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 3, 7, 9 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012): au 

decedat în accidente rutiere – 2, s-au înecat – 2, au suferit în accidente rutiere – 1, victime ale 

accidentelor domestice – 1. 

În atenţia Prime TV s-au aflat 9 copii suspectaţi de a fi intrat în conflict cu legea (Cr), în situaţie 

de bănuit, acuzat, delincvent sau din categoria de risc (art. 4. alin. (1) lit. a) din Legea nr. 30 din 

07.03.2013; art.7, 11 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012). Ei au fost protagoniştii celor trei reportaje 

despre câteva cazurile de furt înregistrate.  

Prime TV a realizat două materiale despre un caz de suicid (CS) şi despre o tentativă de suicid 

(art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. e) din Legea nr. 30 din 07.03.2013). 

În vizorul jurnaliştilor a intrat un caz de viol (Cvas) (art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 30 din 

07.03.2013). 

 

PROTECŢIA IDENTITĂŢII 

Protecţia identităţii a fost asigurată în majoritatea materialelor realizate, cu două excepţii, care 

însă au avut acordul părinţilor sau a persoanelor care supraveghează copiii. Este cazul celor doi copii, 

unul de 7 ani şi altul de 17 ani, care şi-au pierdut mama şi, respectiv, tatăl în accidentul feroviar din Rusia 

(Se întorc acasă în sicrie – 22.05.14, durata 5 min. 29 sec.). 
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PARTEA II  

COPILUL CONSUMATOR, EXPUS CONŢINUTULUI MEDIATIC 

Categoriile de conţinut a căror difuzare este interzisă sau limitată sunt prevăzute în Legea nr. 30 

din 07.03.2013: scenele de violenţă fizică sau verbală (art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 30 din 

07.03.2013; art. 6 lit. a) din Decizia CCA nr. 98 din 19.07.2012); imagini cu execuţii, corpuri mutilate, 

cadavre (art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 30 din 07.03.2013); descrierea mijloacelor sau circumstanţelor 

suicidului (art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 30 din 07.03.2013); limbaj licenţios şi gesturi indecente 

obscene (art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 6 lit. b) din Decizia CCA nr. 98 din 

19.07.2012); discriminare (art. 6 alin. (1) din Codul audiovizualului; art. 3 alin. (3) din Legea nr. 30 din 

07.03.2013). 

 
 

Mai multe scene cu violenţă au fost difuzate în ştirile despre protestele din Turcia şi despre 

războiul din Ucraina, în acelaşi context s-a vorbit despre zeci şi sute de decese, iar în video au fost 

prezentate imagini cu cadavre acoperite sau în plan general.  

Au fost difuzate o serie de ştiri despre accidentul aviatic din Ucraina şi despre câteva accidente 

rutiere de pe traseele din Moldova. 

Există tendinţa de a oferi detalii despre crime sau cazuri de suicid (Înjunghiat de pasager – 

14.06.14, voice over de 40 sec.), în materiale despre omorul casieriţei de la un schimb valutar din 

capitală (difuzate pe data de 9 şi 10 iunie 2014) sau despre o crimă din Leova (Furtul l-a costat viaţa – 
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13.06.14, durata 47 sec., poziţia a 10-a), sau despre un caz de suicid (S-a aruncat de la etaj – 30.05.14, 2 

min. 5 sec.). 

Imaginile şocante cu tânărul de lângă semafor spulberat de o maşină (S-a născut în cămaşă – 

20.06.14, durata 48 sec., poziţia a 2-a) au fost difuzate plasând avertizarea verbală. (Imaginile au fost 

vehiculate de toate televiziunile.) 

 

ANALIZA REPORTAJELOR 

Copii în conflict cu legea sau victime ale infracţiunilor (art. 4. alin. (1) lit. a) şi alin. 3 din Legea nr. 30 din 

07.03.2013; art. 7, 11 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012) 

Postul de televiziune Prime a difuzat 3 reportaje despre câteva cazuri de furt în care sunt 

suspectaţi copiii, identitatea acestora a fost protejată.  

 Hoţi ghinionişti (despre trei tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 23 de ani care au fost prinşi 

în flagrant – 07.06.14, durata 1 min. 37 sec., poziţia a 5-ea); 

 Adolescenţi reţinuţi (despre doi tineri de 16 şi 17 ani au fost reţinuţi după ce au sustras dintr-

o locuinţă bani şi aur – 20.06.14, durata 2 min. 3 sec., poziţia a 3-a);  

 Riscă să stea ani grei la puşcărie (despre doi tineri de 17 şi 19 ani, suspectaţi de jaf – 

23.06.14, voice over 35 sec., poziţia a 13-a). 

În primele două reportaje sunt utilizate imagini preluate de pe poliţiacapitalei.md, inclusiv 

secvenţele de interviu cu copiii, din cadrul reţinerii. În calitate de informaţie de background suntem 

informaţi despre pedepsele prevăzute de cadrul legal.  

 De menţionat că art. 4 alin. (3) din Legea nr. 30 din 07.03.2013 nu prevede prezenţa avocatului 

printre condiţiile în care pot fi mediatizate cazurile copiilor reţinuţi: „În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă 

între 16 şi 18 ani, aflaţi în diferite forme de detenţie (reţinut, arestat, deţinut în penitenciar) sau care au 

calitatea procesuală de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat pentru comiterea unor infracţiuni în 

cadrul unei urmăriri penale, fie în cazul copiilor victime sau martori ale abuzurilor fizice, psihice sau 

sexuale, aceştia pot apărea în programele audiovizuale dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 

condiţii: 

 a) există acordul scris al copilului; 

 b) au fost luate măsuri de protecţie a identităţii copilului”. 

Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012, art. 11, prevede, în cazul mediatizării acestor situaţii: „c) 

asistenţa avocatului în cazul în care este cercetat penal, reţinut sau arestat”. Considerăm că această 

prevedere este una importantă din perspectiva asigurării drepturilor suspecţilor aflaţi în conflict cu legea 
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şi presupunem că din momentul reţinerii acestora, toate operaţiile efectuate se desfăşoare în prezenţa 

şi cu avizul avocatului, inclusiv mediatizarea interviurilor se face numai cu acordul acestuia.  

Cel de-al doilea reportaj oferă detalii despre adresa unde a avut loc furtul, inclusiv imaginea 

casei, „stradela Pietrăriei din sectorul Râşcani”, este o imixtiune în viaţa privată a proprietarului. Ofiţerul 

de presă al PG al capitalei oferă detalii despre suspecţi, menţionând că „săptămâna trecută au mai fost 

reţinuţi şi sunt cercetaţi în libertate, că sunt din Chişinău şi au familii”. 

 

Suicid şi tentative de suicid  

Suicidul şi tentativele de suicid sunt calificate drept „informaţie cu impact negativ asupra 

copiilor”, dar mediatizarea acestora nu este interzisă expres prin lege, ci doar „limitată în condiţiile legii” 

(art. 3 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea nr. 30 din 07.03.2013), în special este interzisă difuzarea 

informaţiei cu caracter personal. Referitor la cazurile de suicid, legea prevede, la art. 4 alin. (1): În 

mijloacele de informare în masă se interzice publicarea informaţiei ce conţine date cu caracter personal 

în cazurile în care: 

 b) se dau publicităţii datele cu caracter personal ale unui copil care fie şi-a provocat leziuni 

corporale ori a încercat să o facă, fie s-a sinucis ori a făcut o tentativă de sinucidere, ceea ce permite 

identificarea acestuia”. 

Două cazuri care cad sub incidenţa acestor articole au fost mediatizate de postul Prime, 

reportajele au ţinut primele titluri ale buletinelor: 

 Copil găsit mort în podul casei – 15.05.14, durata 2 min. 6 sec., poziţia 1-a; 

 Fuga nu-i chiar sănătoasă – 02.06.14, durata 1 min. 46 sec., poziţia a 2-a. 

În primul reportaj sunt oferite toate detaliile despre copilul care s-a sinucis şi despre 

circumstanţele în care s-a produs: „o familie din satul Jeloboc, r-nul Orhei. Un băiat de numai 14 ani, 

eminent şi campion, a fost găsit spânzurat în podul casei”. Deşi nu poate fi calificat drept abatere de la 

prevederile legale, întrucât rudele au acceptat să furnizeze informaţia despre drama prin care trec, acest 

reportaj nu urmăreşte interesul public, ci satisfacerea curiozităţii acestuia. Reporterul oferă imagini cu 

fotografiile copilului, cu medaliile acestuia, sunt intervievate câteva rude care plâng: mama, mătuşa, 

bunica. Şi o colegă de clasă, o fată de 14 ani, este întrebată asupra cazului. Totodată, se speculează cu 

un alt detaliu, prin care se accentuează insolitul celor întâmplate: cu un an în urmă, prietenul cel mai 

bun al copilului şi-ar fi pus capăt zilelor în acelaşi mod.  

Considerăm că jurnaliştii au depăşit limita zonei private şi nu au ţinut cont de punctul 4.2 din 

Codul deontologic al jurnalistului, care prevede că „imixtiunea în viaţa privată este permisă numai atunci 

când interesul public în dezvăluirea faptelor prevalează în faţa protecţiei imaginii persoanei”, şi nu au 
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luat în calcul faptul că oamenii sunt în stare de şoc, că ei trec printr-o suferinţă profundă şi au dreptul la 

intimitate. Prin acest reportaj s-a urmărit simpla curiozitate şi nu interesul public. 

În cel de-al doilea reportaj, Fuga nu-i chiar sănătoasă (02.06.14, durata 1 min. 46 sec., poziţia a 

2-a), autorii evită să califice cazul drept suicid, acest lucru este sugerat doar pe parcurs. Astfel, situaţia 

este prezentată drept un conflict între generaţii, între mamă şi fiică: „A ajuns la spital în stare gravă 

după ce a căzut de la etajul 3 al unui bloc de locuit din capitală. Minora a încercat să fugă la întâlnire 

după ce maică-sa i-a interzis să iasă din locuinţă. Speriată, femeia a alertat medicii şi salvatorii”. Totuşi, 

ulterior reporterul face câteva aluzii: „Ea a alergat la baia comună unde a sărit de pe geamul de la 

etajul 3. Speriată, mama fetei a alertat medicul şi salvatori” sau prin fraza de încheiere: „Poliţia 

investighează cazul”. Întregul reportaj este structurat astfel încât să sporească curiozitatea publicului 

faţă de o situaţie insolită. În acest fel, sunt repetate mai multe imagini spectaculoase de la operaţiunea 

de salvare, în care reprezentanţii SMURD coboară victima pe o instalaţie specială de la etajul de sus, 

acestea sunt succedate de alte imagini din interior: holul şi baia de unde ar fi sărit fata, care ilustrează 

condiţiile sărace de trai, toate cadrele tăiate brusc şi montate pe un fundal sonor cu elemente de 

alarmă. Imaginile sunt însoţite de textul reporterului, care acumulează o serie de detalii negative despre 

copilul victimă: „Bunicul minorei spune că ea nu frecventează şcoala din clasa a 2-a, din cauza 

problemelor psihice. Părinţii sunt separaţi, iar de câţiva ani minora şi cu mama nu au casă şi nici masă”, 

după ce este dat un sincron cu bunicul, reporterul, spre confirmare, dublează sursa acestei informaţii: 

„potrivit medicilor, minora se află în evidenţă la psihiatru”. Detaliile despre starea defavorabilă a victimei 

sunt completate cu detalii despre incident, inclusiv este divulgat numele bunicului (Vladimir Luliko), iar 

faţa acestuia nu este blurată: „Incidentul s-a petrecut aseară pe str. Eugen Coca din capitală. Fata se afla 

în ospeţie la bunicul său, când a fost telefonată de un amic şi invitată în oraş. Mama minorei i-a interzis 

să iasă cu iubitul ei, care are peste 30 de ani”; „minora a ieşit doar în lenjerie intimă pe hol”. 

În reportaj mai este prezentată opinia medicului specialist de la spitalul în care a fost internată 

fata, care oferă detalii despre starea sănătăţii acesteia. Deşi nu sunt prezentate imaginile copilului 

victimă, nici nu este divulgat numele acesteia, detaliile oferite despre starea sănătăţii şi despre mediul 

de trai, o plasează într-o postură defavorabilă.  

 

Copii aflaţi în stare de suferinţă:  

În contextul unor fenomene sociale negative (accidente, dispute familiale, abuz de alcool etc.), 

inclusiv în calitate de victime sau martori (art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 30 din 07.03.2013); copil 

decedat (art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 3 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012 

şi art. 10. din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012, care interzice difuzarea programelor ce conţin interviuri 
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sau declaraţii ale copiilor „în legătură cu subiecte intime, evenimente dramatice, din comunitate sau din 

familie, la care aceştia au fost martori”). 

Postul de televiziune Prime a difuzat un reportaj amplu de 5 min. 29 sec. despre suferinţele 

victimelor accidentului feroviar din Rusia. (Subiectul a fost mediatizat de toate posturile.) Dintre cele trei 

cazuri care au intrat în atenţia jurnaliştilor, două au vizat copiii. Primul caz este cel al familiei Cremleac, 

iar cel de al doilea este cazul a doi tineri, dintre care unul de 17 ani, care şi-au pierdut tatăl. Sunt 

prezentate datele de identitate ale femeii decedate: „Irina Cremleac, în vârstă de 29 ani, era asistentă în 

satul Suvorovca, raionul Făleşti, îşi creştea singură fiul de 7 ani”. Copilul nu este intervievat, dar este 

prezentat în imagine, asistând la discuţia între jurnalist şi bunică. Aceasta descrie situaţia emoţională din 

familie: „Copilul înţelege singur din discuţiile noastre că Irina a decedat, pentru că direct nu putem să-i 

spunem, el o aşteaptă din Moscova cu o surpriză. Acum plânge şi spune că nu vrea să moară mama lui”. 

Evident, adulţii şi-au dat acordul ca situaţia aceasta să fie mediatizată. Şi în cel de-al doilea caz, băiatul 

de 17 ani, conform anilor, are discernământul de a se pronunţa pe marginea celor întâmplate, dar 

contextul emoţional îl face vulnerabil.  

Şi în acest caz, jurnaliştii au comis o imixtiune în viaţa privată şi nu au respectat dreptul 

persoanelor la intimitate într-un moment de suferinţă. Prin acest reportaj s-a urmărit simpla curiozitate 

şi nu interesul public. 

 

CONCLUZII 

Postul de televiziune Prime a alocat o cotă parte de 16% subiectelor cu implicarea copiilor, ceea 

ce reprezintă 3 ore 11 min. 1 sec. Din totalul timpului acordat, 44, 59% a fost distribuit ştirilor cu un 

conţinut pozitiv, cele neutre au deţinut 30,27 %, iar despre situaţii şi fenomene negative au constituit 

25,14%. 

De regulă, poziţiile medii ale ştirilor despre copii sunt 5, 6 și 9. Este de menţionat că o serie de 

reportaje despre desfăşurarea examenelor de bacalaureat au ocupat primele trei locuri, precum şi ştirile 

despre drama victimelor accidentului feroviar din Rusia.  

Din numărul total de ştiri (92), 20 au abordat o serie de fenomene sociale negative, cum ar fi 

accidente, dispute familiale, abuzuri, situaţii dramatice, agresiune etc.  

În perioada de raport, postul de televiziune Prime a acordat o vădită prioritate numerică 

subiectelor din domeniul educaţiei, situaţie determinată de sezon. 

Protecţia identităţii a fost asigurată în majoritatea materialelor realizate, cu două excepţii, care 

însă au avut acordul părinţilor sau a persoanelor care supraveghează copiii. Este cazul celor doi copii, 
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unul de 7 ani şi altul de 17 ani, care şi-au pierdut mama şi, respectiv, tatăl în accidentul feroviar din Rusia 

(Se întorc acasă în sicrie – 22.05.14, durata 5 min. 29 sec.). 

În unele reportaje se observă tendinţa de a se focusa pe stările psihoemoţionale şi de a expune 

public dramele şi tragediile personale. Au fost difuzate câteva reportaje care au urmărit satisfacerea 

curiozităţii publicului şi nu interesul superior al copilului sau al publicului (Copil găsit mort în podul casei 

– 15.05.14, Fuga nu-i chiar sănătoasă – 02.06.14). 

Pe primele poziţii în buletinele de ştiri sunt plasate frecvent ştirile de senzaţie despre abuzuri 

sau despre alte fenomene negative. 

În cazul reportajului Copil găsit mort în podul casei a fost încălcată limita zonei private şi nu a 

fost respectat dreptul persoanelor la intimitate aşa cum recomandă punctul 4.2 din Codul deontologic al 

jurnalistului: „imixtiunea în viaţa privată este permisă numai atunci când interesul public în dezvăluirea 

faptelor prevalează în faţa protecţiei imaginii persoanei”, precum şi Codul de conduită al 

radiodifuzorilor, art. 18: „Orice persoană are dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum 

ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire. În cazul situaţiilor de suferinţă umană, al dezastrelor 

naturale, accidentelor sau al actelor de violenţă, radiodifuzorii au obligaţia de a nu se implica nejustificat 

în viaţa privată”. De aceste principii ar trebui să se ţină cont chiar şi atunci când oamenii acceptă să fie 

filmaţi şi să-şi expună emoţiile în faţa publicului.  

Există tendinţa de a oferi detalii despre crime sau cazuri de suicid, chiar dacă legea nu interzice 

expres acest lucru, există însă norme care sunt reflectate în Codul deontologic al jurnalistului: „4.5 

Jurnalistul nu furnizează publicului detaliile morbide ale crimelor, accidentelor şi catastrofelor naturale 

sau detaliile privind tehnicile suicidare. Aceleaşi reguli se aplică şi materialelor vizuale (fotografii, 

materiale video)”, de care ar fi bine să se ţină cont cel puţin în buletinul din prime-time.  

Postul de televiziune Prime a respectat prevederile art. 5 din Legea nr. 30 din 07.03.2013 cu 

privire la limitarea răspândirii informaţiei cu impact negativ asupra copiilor.  
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JURNAL TV 

 

PARTEA I  

COPILUL PROTAGONIST AL PRODUCŢIILOR MEDIA 

În perioada de raport au fost monitorizate 47 de buletine de ştiri, dintre care 33 au avut 

materiale în care au fost implicaţi sau vizaţi copiii: în total 77 de reportaje.  

Subiectele cu participarea copiilor au avut o durată de 2 ore 40 min. 27 sec. 

89%

11%

Reportaje cu implicarea copiilor 

Alte reportaje

Cota parte a ştirilor

 

 

DISTRIBUŢIA REPORTAJELOR ÎN FUNCŢIE DE TEMĂ 

Cele mai multe reportaje, 22 la număr, au abordat probleme de instruire şi educaţie, constituind 

51 min. 44 sec.  

În 8 reportaje, cu un timp total de 19 min. 9 sec., au fost abordate problemele de interes general 

care vizează şi copiii, inclusiv distracţiile dedicate acestora, reportaje în care copiilor le-a fost solicitată 

opinia.  

Alte 8 reportaje cu implicarea copiilor (timp total de 12 min. 44 sec.) au abordat tematici sau au 

reflectat evenimente destinate adulţilor, copiii fiind în calitate de martori sau participanţi care îşi 

exprimă opinia (desfăşurarea unor concursuri, concerte, sărbători şi festivaluri etc.). 

În 17 de reportaje, cu un timp total de 32 min. 14 sec., au fost reflectate diverse situaţii limită, 

cazuri dramatice sau de context jenant în care s-au aflat copiii: suferinţe provocate de decesul rudelor, 

decesul copiilor, copii victime ale accidentelor rutiere, copii înecaţi, copii victime ale accidentelor 
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domestice sau ale neglijenţei adulţilor, ajunşi la spital sau care s-au aflat în situaţii de risc sau pericol 

pentru viaţă sau sănătate.  

Au fost difuzate 4 reportaje despre infracţiuni şi contravenţii, cu un timp total 4 min. 49 sec.  

Două materiale cu expunerea expeditivă a informaţiei, unul de 26 sec., altul de 37 sec., despre 

două cazuri de intoxicaţie cu alcool, respectiv în cazul unui copil de 3 ani (26.05.14) şi unul de 14 ani 

(10.06.14). 

Despre abuzul fizic faţă de copii au fost difuzate 3 reportaje, cu o durată totală de 7 min.  

4 materiale despre viol şi abuz sexual. 

1 reportaj a relatat despre o tentativă de suicid. 

Despre acţiuni de caritate şi solidaritate au fost realizate 4 reportaje, cu o durată totală de 11 

min. 13 sec., şi alte 2 reportaje despre acţiuni filantropice, cu durata de 6 min. 40 sec. 

4
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Numărul știrilor în funcţie de temă
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CONOTAŢIA REPORTAJULUI: 

Din numărul total al reportajelor despre copii difuzate, 49,35% au avut un mesaj negativ, 28,57% 

– pozitiv şi 22,08% au avut un mesaj neutru. 
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Din volumul total al timpului acordat, ştirile pozitive au avut o pondere de 39,21%, cu o durată 

de 59 min. 41 sec.; cele negative au constituit 36,23%, ocupând 55 min. 09 sec, respectiv, 37 min. 24 sec. 

a fost acordat materialelor cu un conţinut neutru – 24,57%.  

 

38.60%

25.31%

36.10%

Conotaţia reportajelor  în funcţie de timpul total

pozitiv

neutru

negativ

 

Majoritatea reportajelor care au reflectat situaţii şocante, dramatice şi cazuri limită (Sdr) au avut 

un conţinut negativ, cu excepţia unui material despre deznodământul fericit al unei situaţii în care copiii 

s-au aflat în pericol pentru viaţă: doi copii rămaşi fără supraveghere au fost salvaţi de o echipă SMURD 

(27.05.14, durata 46 sec., Salvat de la etajul 5).  

Cele mai multe ştiri care au abordat subiecte din domeniul educaţiei (E) au avut o conotaţie 

neutră (durata totală de 29 min.), câteva au transmis un mesaj pozitiv, acumulând 9 min. 57 sec., iar o 

parte au relatat o serie de situaţii şi cazuri negative cu o durată totală de 12 min. 47 sec.: despre 

protestul unor părinţi de la liceul din Făleşti – Vor sa înveţe în şcoala lor (19.06.14, durata 2 min. 14 

sec.), cele mai multe fiind despre nereguli şi nemulţumiri de la sesiunea de absolvire a gimnaziului şi cea 

de bacalaureat: 

 Examenul la matematică, pe internet (5.06.14, durata 48 sec., poziţia a 12-a); 

 31 de repetenţi la BAC (9.06.14, durata 1 min. 39 sec., poziţia a 7-a); 

 Încă un examen cu nereguli (10.06.14, durata 2 min. 53 sec., poziţia 1-a.) 

 Bacalaureat la istorie şi matematică. Şi de această dată, la numai câteva minute de la 

începerea examenelor, subiectele au apărut pe internet (13.06.14, durata 2 min. 3 sec., 

poziţia a 3-a); 

 Matematica, grea încercare (23.06.14, durata 3 min. 10 sec., poziţia a 14-a). 
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IPOSTAZELE ÎN CARE AU FOST REFLECTAŢI COPIII ÎN ŞTIRI 

În cadrul celor 77 de reportaje au fost mediatizaţi 141 de copii. Dintre aceştia, 97 şi-au expus 

opinia referitor la evenimentele şi fenomenele din jurul lor. Ceilalţi 44 de copii s-au aflat în situaţii 

vulnerabile, care necesită o protecţie specială prevăzută de lege.  
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Cele mai multe apariţii, 21 la număr, le-au avut copiii aflaţi în ipostaza de victime (art.4 alin. (2) 

lit. a) și d) din Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 3, 7, 9 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012): ale 

accidentelor rutiere – 3, decedaţi în accidente rutiere – 3, victime ale accidentelor domestice şi ale 

neglijenţei părinteşti – 5, victime ale violenţei fizice – 5, înecaţi – 2, victime ale calamităţilor – 2. 

 

În conflict cu legea, în situaţie de bănuit, acuzat, delincvent sau din categoria de risc (art. 4. alin. 

(1) lit. a) din Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 7, 11 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012) s-au aflat 4 

copii, reflectaţi în materialele jurnalistice.  

8 copii, calificaţi la codul de monitorizare Cdr, care cad sub protecţia prevederilor art. 4 alin. (2) 

lit. d) din Legea nr. 30 din 07.03.2013 și art. 7 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012 au fost reflectaţi în 

materiale despre: copii care s-au aflat într-un context social negativ sau în situaţii vulnerabile – 6 (Copii 

care au vrut să treacă frontiera); copii aflaţi în situaţie de pericol pentru viaţă, dar care au avut un final 

fericit – 2. 

Au fost realizate câteva materiale despre 5 victime ale abuzului sexual (art. 4. alin. (2) lit. d) din 

Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 7 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012).  

Au fost consideraţi copii discriminaţi protagoniştii reportajului Destine prinse în jugul rusesc, 

despre lansarea cărţii ”Martirul transnistrean sub jugul totalitar rusesc” şi apelul de salvare a copiilor din 

şcolile din Transnistria. 

 

PROTECŢIA IDENTITĂŢII 

Protecţia identităţii a fost asigurată în toate materialele difuzate. 

Ştirile şi reportajele despre copii, de regulă, ocupă, în medie, locurile de la 7 la 11 în buletinul 

informativ. Este de menţionat că unele materiale ocupă poziţiile de top, de exemplu, pe prima poziţie au 

fost difuzate: 

 Minor spânzurat în podul casei (15.05.14); 

 A rămas fără picior (despre victima unui accident rutier – 5.06.14); 

 Bacalaureat plin de emoţii (06.06.14); 

 Un şofer băut a omorât un copil (7.06.14); 

 Încă un examen cu nereguli (10.06.14); 

 Au invadat Festivalul ”La cireşe” (15.06.14); 

 Vor să înveţe în şcoala lor (despre protestul părinţilor de la Liceul ”Ion Creangă” – 19.06.14). 

Pe poziţia a doua au fost difuzate următoarele ştiri: 

 Abuzată sexual de propriul frate (30.05.14); 
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 A vrut la întâlnire, a ajuns la spital (02.06.14); 

 Au deschis sesiunea la BAC (03.06.14); 

 L-a stropit cu diluant şi i-a dat foc (9.06.14); 

 Minori loviţi de ambulanţă (14.06.14); 

 Şi-a găsit sfârşitul în Nistru. 

 

  

PARTEA II  

COPILUL CONSUMATOR, EXPUS CONŢINUTULUI MEDIATIC 

Categoriile de conţinut a căror difuzare este interzisă sau limitată sunt prevăzute în Legea nr. 30 

din 07.03.2013: scenele de violenţă fizică sau verbală (art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 30 din 

07.03.2013; art. 6 lit. a) din Decizia CCA nr. 98 din 19.07.2012); imagini cu execuţii, corpuri mutilate, 

cadavre (art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 30 din 07.03.2013); descrierea mijloacelor sau circumstanţelor 

suicidului (art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 30 din 07.03.2013); limbaj licenţios şi gesturi indecente 

obscene (art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 6 lit. b) din Decizia CCA nr. 98 din 

19.07.2012); discriminare (art. 6 alin. (1) din Codul audiovizualului; art. 3 alin. (3) din Legea nr. 30 din 

07.03.2013). 
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În cadrul reportajului Primar cu mii de terenuri (durata 2 min. 28 sec., poziţia a 3-a), de pe data 

de 15.05.14, a fost difuzată o secvenţă video în care primarul loveşte cu scaunul în cap un subaltern, 

moment surprins de o cameră de supraveghere, imaginea este însoţită de avertizarea textuală şi nu 

verbală: ”Imagini şocante”. Avertizarea textuală este insuficientă şi ineficientă. Legea impune clar şi 

univoc plasarea unei avertizări verbale înainte de difuzarea imaginilor cu impact negativ (art. 5 alin. 4 

din Legea nr. 30 din 07.03.2013). Este necesară anume o avertizarea sonoră pentru ca adulţii să dispună 

de timpul necesar pentru a-şi îndepărta copiii sau pentru a le sustrage atenţia.  

Jurnal TV a difuzat în cadrul unei ştiri despre războiul din Ucraina imagini preluate de pe youtube 

cu execuţia a doi ostatici: Execuţie filmată de separatişti (05.06.14, durata 1 min. 24 sec., poziţia a 16-a), 

plasând avertizarea verbală.  

 

ANALIZA REPORTAJELOR 

Copii în conflict cu legea sau victime ale infracţiunilor (art. 4. alin. (1) lit. a) şi alin. 3 din Legea nr. 30 din 

07.03.2013; art. 7, 11 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012) 

În conflict cu legea, în situaţie de bănuit, acuzat, delincvent sau din categoria de risc (art. 4. alin. 

(1) lit. a) din Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 7, 11 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012) s-au aflat 6 

copii, aceştia fiind protagoniştii unor ştiri despre câteva cazuri de furt, în care suspecţii sunt copii. Cele 

mai multe sunt ştiri scurte, cu expunerea expeditivă a informaţiei:  
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 Au vrut să se plimbe cu motorete furate (despre 3 copii cu vârstele cuprinse între 12 şi 15 ani 

care au fost reţinuţi de oamenii legii fiind suspectaţi că au furat o motoretă în sectorul 

Botanica – 15.05.14, durata 40 sec., poziţia a 11-a) şi  

 Au fugit cu seiful (23.06.14, durata 36 sec., poziţia a 6-a). Sunt două voice over-uri scurte, 

ilustrate cu imagini de la poliţiacapitalei.md, în primul caz există şi imaginea unuia dintre 

copii, care este procesată electronic.  

 Cel de-al treilea subiect este un reportaj de 1 min. 34 sec. – Hoţi reţinuţi în flagrant 

(06.05.14, poziţia a 5-a), realizat în baza imaginilor şi interviurilor preluate de pe 

poliţiacapitalei.md din momentul reţinerii.  

 

Suicid şi tentative de suicid  

Suicidul şi tentativele de suicid sunt calificate drept „informaţie cu impact negativ asupra 

copiilor”, dar mediatizarea acestora nu este interzisă expres prin lege, ci doar „limitată în condiţiile legii” 

(art. 3 alin. (2) din Legea nr. 30 din 07.03.2013), în special este interzisă difuzarea informaţiei cu caracter 

personal. Referitor la cazurile de suicid, legea prevede, la art. 4 alin. (1): În mijloacele de informare în 

masă se interzice publicarea informaţiei ce conţine date cu caracter personal în cazurile în care: 

b) se dau publicităţii datele cu caracter personal ale unui copil care fie şi-a provocat leziuni 

corporale ori a încercat să o facă, fie s-a sinucis ori a făcut o tentativă de sinucidere, ceea ce permite 

identificarea acestuia”. 

Jurnal TV a mediatizat cazul fetei de 13 ani care a ajuns la spital după ce a sărit de la etajul 5 al 

unui bloc – A vrut la întâlnire, a ajuns la spital, durata 2 min., poziţia a 2-a. (Caz mediatizat de toate 

posturile, cu excepţia TV 7.) Situaţia este prezentată în lead-ul reportajului drept o tentativă de suicid, 

dar se menţionează faptul că nu toţi sunt de acord cu această interpretare: „Gest necugetat în numele 

dragostei. O adolescentă de 13 ani a sărit de la etajul 3 al blocului în care locuia, pentru că mama sa nu i-

a permis să se întâlnească cu iubitul ei de 30 de ani. Fata nu a vrut să se sinucidă spun rudele, ci doar a 

încercat să iasă din casă fără ştirea părinţilor”. 

Reporterul, deplasat post-factum la faţa locului, reconstituie întâmplarea din spusele bunicului 

într-un stend-up: „Bunicul fetei spune că iubitul ei o telefona insistent şi o invita la plimbare, pentru că 

era prea târziu, mama nu i-a permis să iasă din casă. În aceste condiţii, fata a mers la baie, de unde a 

sărit pe această anexă de la etajul 1”.  

Naraţiunea continuă cu detalii despre salvare şi starea sănătăţii victimei. Informaţia despre 

operaţiunea de salvare este completată de imaginile de la Departamentul Servicii Excepţionale şi de 

declaraţiile ofiţerului de presă al departamentului. Un medic descrie diagnosticul şi starea sănătăţii.  
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Reporterul însă revine la intriga iniţială, oferind un deznodământ suspansului creat prin 

intervenţia celor doi specialişti. Este difuzată o secvenţă de interviu cu bunicul victimei, care oferă detalii 

asupra relaţiilor dintre nepoata sa şi bărbatul de 30 de ani: „Acest parazit i-a ieşit în cale. El este de două 

ori mai în vârstă. El a fost judecat anterior. Am auzit că are şi armă. Fata spunea că el i-a dat să 

împuşte”. Numele bunicului nu este divulgat, dar faţa nu este bruiată.  

Reportajul se încheie cu o frază generală formală: „Poliţiştii au iniţiat o anchetă pe marginea 

acestui caz şi vor interoga toate rudele minorei, dar şi pe iubitul ei”. 

Deşi reportajul a fost realizat respectând cadrul legal, miza acestuia nu a fost interesul superior 

al copilului, ci suscitarea curiozităţii spectatorului. 

Cel de-al doilea material, Minor spânzurat în podul casei, de pe data de 14.05.14, este prezentat 

drept ştirea zilei, fiind pe prima poziţie, şi este un voice over de 36 de secunde, în care se dau câteva 

detalii despre locul şi circumstanţele suicidului, fiind ilustrate cu imagini convenţionale reprezentând un 

drum dintr-o localitate rurală.  

 

Copii implicaţi în situaţii cu conotaţie negativă, abuz fizic sau psihic (art. 4 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 

30 din 07.03.2013) 

 Acuzat de violul nepoatei şi cercetat în libertate (17.05.14, durata 46 sec., poziţia a 4-a); 

 Abuzată sexual de propriul frate (victima are 11 ani – 30.05.14, durata 2 min. 32 sec., poziţia 

a 2-a); 

 Adolescente violate şi spânzurate (două adolescente de 14 şi 15 ani din India, au fost violate 

de mai mulţi bărbaţi – 30.05.14, durata 01 min. 25 sec., poziţia a 16-a); 

 Proxenet condamnat la puşcărie (24.06.14, durata 30 sec., poziţia a 10-a). 

Din cele 4 materiale înregistrate la segmentul cazuri de abuz sexual şi viol, 2 sunt voice over-uri, 

prin care se revine asupra unor cazuri raportate anterior pentru a informa publicul despre derularea 

procesului de judecată şi sancţionarea învinuiţilor, fără a oferi detalii despre soarta victimelor. Prin 

materialul de 46 de secunde din data de 17.05.14 – Acuzat de violul nepoatei şi cercetat în libertate” – se 

revine asupra unui caz de viol al unui copil de 6 ani făcut public cu trei luni în urmă, pentru a informa 

opinia publică referitor la derularea cazului în instanţa de judecată: „judecătorul de instrucţie a decis 

cercetarea inculpatului în libertate, deşi nu şi-a motivat hotărârea, în timp ce procurorii consideră că este 

vorba de un individ deosebit de periculos, care trebuie izolat”. Totodată, în material sunt reamintite 

detaliile cazului, este un voice over ilustrat cu imagini preluate de la Impuls Tv, în care apar chipurile 

mamei şi ale unui copil, ambele prelucrate electronic. 
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Abuzată sexual de propriul frate este un reportaj amplu despre un caz de viol în care victima are 

11 ani. Copilul nu este filmat şi identitatea este protejată, totuşi este indicat numele localităţii, 

Podgoreni, r-nul Orhei, şi este intervievată, în pragul casei, bunica fetei, Agafia, care îşi exprimă 

îngrijorarea în faţa camerei, acuzându-şi nepotul. Alături de bunică mai este un copil, o fată de 

aproximativ 6-7 ani, de presupus o altă nepoată, filmată cu spatele.  

Ofiţerul de presă de la Inspectoratul de Poliţie Orhei oferă detalii despre faptul că situaţia a fost 

sesizată de profesorii de la gimnaziu, precizând că bănuitul este reţinut în baza unei alte cauze penale. 

Despre starea victimei aflăm dintr-o declaraţie a medicului specialist. În localitate, vecinii sunt la curent 

cu cele întâmplate şi îşi exprimă îngrijorarea şi frica faţă de bănuit, sunt difuzate opiniile a două 

localnice. Reportajul se încheie cu un citat din prevederile legale cu privire la sancţiunile aplicate în 

asemenea cazuri. 

Adolescente violate şi spânzurate (30.05.14) este un reportaj de 1 min. 25 sec. realizat din surse 

externe de informaţie şi relatează despre cazul a două adolescente din India care au fost găsite 

spânzurate după ce au fost supuse abuzului sexual. Deşi cazul este dintr-o zonă geografic îndepărtată, 

detaliile relatate (de exemplu, precizarea gradului de rudenie sau al zilei săptămânii „două verişoare au 

dispărut de acasă marţi”, „fratele uneia dintre victime” ale cărui declaraţii sunt difuzate în interviu) 

sensibilizează opinia publică, făcând recurs la solidaritate şi compasiune. Materialul este ilustrat cu 

imaginile blurate ale corpurilor acoperite atârnând în copac, acestea sunt repetate de 2 ori. Cazul este 

examinat în contextul unui fenomen amplu al discriminării femeilor, „discriminările faţă de femei rămân 

puternic înrădăcinate în societatea indiană, autorităţile din această ţară au decis să înăsprească legile 

care îi pedepsesc pe violatori”, ”într-o ţară cu o populaţie de 1,2 miliarde de locuitori are loc un viol la 

fiecare 22 de minute”. 

 

Copii aflaţi în stare de suferinţă:  

În contextul unor fenomene sociale negative (accidente, dispute familiale, abuz de alcool etc.), 

inclusiv în calitate de victime sau martori (art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 30 din 07.03.2013); copil 

decedat (art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 3 din Decizia CCA nr. 99 din 

19.07.2012) şi art. 10. din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012, care interzice difuzarea programelor ce 

conţin interviuri sau declaraţii ale copiilor „în legătură cu subiecte intime, evenimente dramatice, din 

comunitate sau din familie, la care aceştia au fost martori”.  

 

Postul de televiziune Jurnal TV a difuzat o serie de materiale despre copiii victime ale 

accidentelor domestice: 
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 Stropit cu acid (Despre un copil de cinci ani din Ocniţa care a fost stropit cu acid de către 

prietenul său în timpul jocului – 30.05.14, cu durata de 1 min. 50 sec., poziţia a 9-a); 

 Stropit cu diluant şi i-a dat foc (Doi copii din Soroca se jucau cu diluant pentru vopsea. 

Verişorul l-a stropit pe picioare şi i-a dat foc – 09.06.14, cu durata de 1 min. 3 sec., poziţia a 

2-a); 

 Bebeluş opărit cu apă clocotită (22.06.14, cu durata de 1 min. 25 sec., poziţia a 4-a);  

 Fetiţa căzută de la etajul 4 (22.06.14, cu durata de 1 min. 9 sec., poziţia a 3-a).  

Toate reportajele au fost realizate în conformitate cu norma legală: identitatea copiilor a fost 

protejată, iar prinţii şi-au data acordul să fie filmaţi şi chiar oferă detalii în faţa camerei. În primul 

reportaj, copilul de cinci ani aflat pe patul de spital, alături de mama sa, este întrebat de reporter despre 

cele întâmplate. Şi reporterul, şi mama insistă ca acesta să precizeze detaliile accidentului. Chiar dacă 

miza reportajului este alertarea părinţilor şi a celor în a căror responsabilitate se află viaţa copiilor, iar 

secvenţele cu copilul suferind sensibilizează puternic spectatorul, totuşi intervievarea unui copil în 

situaţie de suferinţă sporeşte riscul ca această suferinţă să fie prelungită şi accentuată. Prin urmare se 

recomandă evitarea unor asemenea intervenţii în raport cu copiii.  

În cel de-al doilea reportaj este relatat cazul unui copil de 11 ani din Soroca, ajuns la spital cu 

arsuri grave după ce s-a jucat cu prietenul său. Cazul nu este unul recent (s-a produs cu o lună înainte de 

difuzarea ştirii), precizându-se că acest copil încă se mai află spitalizat şi urmează să suporte o 

intervenţie chirurgicală. În ştire se menţionează faptul că victima „provine dintr-o familie social-

vulnerabilă de etnie romă şi mai are acasă încă şapte fraţi”. Referinţa la apartenenţa etnică a pacientului 

este irelevantă pentru acest caz, amintim că pct. 4.16 din Codul deontologic al jurnalistului conţine 

recomandări clare pentru asemenea situaţii: „Jurnalistul menţionează apartenenţa etnică a unei 

persoane doar când acest lucru este relevant din punct de vedere editorial”. 

În toate materialele difuzate la această temă a fost solicitată opinia medicilor specialişti, care 

oferă informaţii laconice despre starea pacienţilor în momentul spitalizării şi pronosticul de tratament.  

 

CONCLUZII 

Postul de televiziune Jurnal TV a alocat subiectelor cu participarea copiilor 2 ore 40 min. 27 sec., 

fiind realizate 77 de reportaje, care reprezintă o cotă parte de 11% din totalul ştirilor. 

Ştirile cu o conotaţie pozitivă au o pondere de 38,60%, cele cu o conotaţie negativă ocupă 

36,10%, iar cele neutre – 25,31%.  
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Ştirile şi reportajele despre copii, de regulă, ocupă, în medie, locurile de la 7 la 11 în buletinul 

informativ, se înregistrează tendinţa de a difuza materiale despre victimele accidentelor, ale cazurilor de 

abuzuri şi agresiuni în poziţiile de top ale jurnalului. 

În perioada de raport, din punct de vedere cantitativ s-a acordat prioritate ştirilor din domeniul 

educaţiei, acest lucru fiind determinat de specificul calendaristic de sezon.  

Postul de televiziune Jurnal TV a realizat o serie de ştiri în care s-a focalizat pe comunicarea 

detaliilor şocante legate de infracţiuni, violuri şi alte cazuri de agresiune. Totodată, unele subiecte sunt 

menţinute în vizor, prin urmărirea continuităţii cazurilor, în special a cazurilor ajunse în instanţă. 

Din agenda editorială au lipsit reportajele despre situaţiile psihoemoţionale dramatice.  

Jurnaliştii de la Jurnal TV au ţinut în vizor o serie de cazuri în care copiii au devenit victime ale 

accidentelor domestice, în vederea sensibilizării părinţilor asupra necesităţii de a-şi supraveghea mereu 

copiii. Această intenţie nu justifică însă intervievarea unui copil în situaţie de suferinţă asupra 

momentelor dramatice prin care a trecut, prin urmare se recomandă evitarea unor asemenea intervenţii 

în raport cu copiii.  

În relatarea unor circumstanţe jenante sau defavorabile în care este surprins un copil nu se face 

referinţă la etnie, acest fapt fiind unul irelevant.  

Protecţia identităţii a fost asigurată în toate materialele difuzate. 

 

În general, a fost respectat regimul de difuzare a imaginilor cu impact negativ asupra copiilor. 

Totuşi, în cazul reportajului Primar cu mii de terenuri (durata 2 min. 28 sec., poziţia a 3-a), de pe data de 

15.05.14, menţionăm că legea nu permite substituirea avertizării verbale cu una textuală, legea impune 

clar şi univoc plasarea unei avertizări verbale înainte de difuzarea imaginilor cu impact negativ (art. 5 

alin. (4) din Legea nr. 30 din 07.03.2013), aceasta este necesară pentru ca adulţii să dispună de timpul 

necesar pentru a-şi îndepărta copiii sau pentru a le sustrage atenţia. 
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PRO TV CHIŞINĂU 

 

PARTEA I  

COPILUL PROTAGONIST AL PRODUCŢIILOR MEDIA 

În perioada de raport au fost monitorizate 47 de buletine de ştiri, dintre care 43 au avut 

materiale în care au fost implicaţi sau vizaţi copiii: în total 104 reportaje.  

Subiectele cu participarea copiilor au avut o pondere de 3 ore 20 min. 52 sec. 

 

86%

14%

Reportaje cu implicarea copiilor

Alte reportaje

Cota parte a ştirilor

 

 

DISTRIBUŢIA REPORTAJELOR ÎN FUNCŢIE DE TEMĂ 

Cele mai multe reportaje, 37 la număr, au abordat probleme de instruire şi educaţie (E), 

constituind 1 oră 8 min. 54 sec.  

În 17 reportaje, cu un timp total de 39 min. 35 sec., au fost abordate problemele de interes 

general (PG) care vizează şi copiii, inclusiv distracţiile dedicate acestora, reportaje în care copiilor le-a 

fost solicitată opinia. 

În 19 reportaje, cu un timp total de 32 min. 14 sec., au fost reflectate diverse situaţii limită, 

cazuri dramatice sau de context jenant în care s-au aflat copii (Sdr): suferinţe provocate de decesul 

rudelor, decesul copiilor, copii victime ale accidentelor rutiere, copii înecaţi, copii victime ale 

accidentelor domestice sau ale neglijenţei adulţilor, ajunşi la spital sau care s-au aflat în situaţii de risc 

sau pericol pentru viaţă sau sănătate.   
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Au fost difuzate 7 reportaje despre infracţiuni şi contravenţii (ID), cu un timp total de 10 min. 44 

sec., dintre acestea 4 sunt despre copiii aflaţi în conflict cu legea (6 min. 40 sec.), iar 3 despre copiii 

victime ale infracţiunilor (2 min. 4 sec.). 

4 reportaje (timp total 5 min. 46 sec.) despre consumul de alcool şi droguri printre copii. De 

menţionat că un reportaj (2 min. 36 sec.) este despre absolvenţii liceelor, deci majoritatea 

protagoniştilor au depăşit vârsta de 18 ani. 

2 materiale, de 1 min. 45 sec. şi altul de 48 de sec., au fost calificate la tematica tentativă de 

suicid. 

2 reportaje, de 2 min. 6 sec. şi 2 min. 54 sec., despre copiii deveniţi victime ale violenţei 

adulţilor. 

O singură ştire scurtă de 48 de secunde despre un caz de viol.  

Un singur material de 1 min. 44 sec. despre problemele de sănătate, şi anume despre cazurile 

de meningită atestate. 

În perioada de raport, postul de televiziune PRO TV CHIȘINĂU nu a difuzat materiale despre 

acţiuni filantropice sau acţiuni de caritate.  
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CONOTAŢIA REPORTAJULUI 

Din numărul total al reportajelor despre copii difuzate, 48,08% au avut un mesaj negativ, 34,62% 

– pozitiv şi 16,35% – neutru.  
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Din volumul total al timpului acordat ştirilor cu implicarea copiilor, cele negative au avut cea mai 

mare pondere – 43,56%, cu o durată de 87 min. 30 sec.; cele pozitive au constituit 41,59%, ocupând 83 

min. 33 sec., iar ştirile neutre au acumulat 14,84%, într-un volum de timp de 29 min. 49 sec. 

 

 

Ponderea procentuală a reportajelor negative s-a constituit nu doar din reportajele despre 

evenimentele şi situaţiile negative care afectează viaţa copiilor (abuzuri, accidente, moarte subită, 

sărăcie etc.), dar şi din numărul de reportaje în care au fost reflectate examenele de bacalaureat. 

Astfel, din cele 37 de ştiri despre educaţie şi instruire, timpul a fost repartizat aproape 

proporţional între ştirile cu caracter pozitiv/neutru/negativ: 19 min. 04 sec. – reportaje pozitive; 26 min. 

2 sec. – reportaje neutre şi 23 min. 48 sec. – reportaje negative. PRO TV CHIȘINĂU a difuzat 20 de 

reportaje despre desfăşurarea examenelor de bacalaureat, dintre care 12 s-au axat pe neajunsuri, pe 

abaterile constatate sau pe nemulţumirile unor actori implicaţi; 6 au avut un caracter neutru, iar 2 

reportaje au evidenţiat excelenţa unor elevi care au fost scutiţi de unele probe datorită performanţelor 

înregistrate.  

Majoritatea reportajelor care au reflectat situaţii şocante, dramatice şi cazuri limită au avut un 

conţinut negativ, unul a fost calificat drept neutru (un material de 2 min. 3 sec. despre condiţiile de 

adopţie – 15.05.14, În aşteptarea unei familii), iar alte 2 reportaje au avut un conţinut pozitiv, relatând 

despre deznodământul fericit al unor situaţii de pericol pentru viaţă: o echipă SMURD a salvat un copil 

de 5 ani care era în pericol să cadă de la etajul 5 (27.05.14, durata 1 min. 18 sec., La un pas de tragedie), 

şi o alertă falsă, în cazul unui copil care adormise singur în apartament (10.06.14, durata 28 sec., 

Salvatorii în alertă).  
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Din cele 3 reportaje care au relatat despre cazuri de consum de alcool, unul a avut un context 

pozitiv, sugerând că alcoolul şi posibilitatea de a consuma alcool este un avantaj al celor care ating limita 

de vârstă de 18 ani (31.05.14, durata 2 min. 36 sec., Ultimul sunet prima bere – Despre distracţia 

absolvenţilor de licee în cluburile de noapte). 

 

 

IPOSTAZELE ÎN CARE AU FOST REFLECTAŢI COPIII ÎN ŞTIRI 

În cadrul celor 104 reportaje au fost mediatizaţi 206 copii. Dintre aceştia, 154 şi-au expus opinia 

referitor la evenimentele şi fenomenele din jurul lor. Ceilalţi 52 de copii s-au aflat în situaţii vulnerabile, 

care necesită o protecţie specială prevăzută de lege.  
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În conflict cu legea, în situaţie de bănuit, acuzat, delincvent sau din categoria de risc (art. 4. alin. 

(1) lit. a) din Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 7, 11 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012) s-au aflat 11 

copii reflectaţi în materialele jurnalistice, dintre aceştia 7 au fost surprinşi în flagrant în timp ce 

comiteau infracţiuni, doi au consumat droguri sau alcool, iar despre alţi doi copii a fost realizat un 

material din penitenciarul în care îşi ispăşesc pedeapsa.  

În vizorul PRO TV CHIȘINĂU au intrat doi copii care au avut o tentativă de suicid (art. 4 alin. (1) 

lit. b), alin. (2) lit. e) din Legea nr. 30 din 07.03.2013). 

25 de copii despre care s-a relatat în buletinele de ştiri au fost în ipostaza de: victime (art. 4 alin. 

(2) lit. a), d) din Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 3, 7, 9 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012) ale 

accidentelor rutiere – 2, decedaţi în accidente rutiere – 4, victime ale neglijenţei părinteşti – 2, victime 

ale violenţei domestice – 5, victime ale violenţei – 2, victime ale înecului – 3, decedaţi în urma unor boli 

incurabile – 1, victime ale incendiilor – 1, victime ale omorului – 1, victime ale războiului din Ucraina – 3, 

victime ale hoţilor – 1.  

11 apariţii ale copiilor calificaţi la codul de monitorizare Cdr (care cad sub protecţia prevederilor 

(art. 4 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 7 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012) s-au 

produs în materiale care au reflectat situaţii de suferinţă profundă legată de: decesul rudelor – 5 apariţii, 

fenomene sociale negative cum ar fi alcoolismul, sărăcia – 2 copii, situaţia copiilor orfani sau fără grijă 

părintească – 2, copii aflaţi în situaţii care le pun în pericol viaţa, dar care au avut un final fericit – 2. 

Copiii bolnavi au fost protagoniştii a 2 reportaje, unul a vizat ziua medicilor, iar celălalt informa 

despre pericolul epidemiei de meningită.  
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Victima abuzului sexual (art. 4. alin. (2) lit. d) din Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 7 din Decizia 

CCA nr. 99 din 19.07.2012) a intrat în vizorul PRO TV CHIȘINĂU în cadrul unui material. 

 

PROTECŢIA IDENTITĂŢII 

Protecţia identităţii a fost asigurată în marea majoritate a materialelor difuzate, cu câteva 

excepţii.  

Una dintre acestea este materialul din 30.05.14 (durata 2 min. 54 sec.) – În vizorul străinilor, 

despre un documentar realizat de jurnaliştii olandezi interesaţi de copiii-victime ale violenţei domestice. 

Identitatea a trei copiii prezentaţi în acest reportaj nu a fost protejată. 

Celelalte cazuri (6 reportaje) în care a fost divulgată identitatea unor copii aflaţi în suferinţă nu 

pot fi calificate drept abateri de la lege, întrucât există acordul părinţilor sau tutorilor de a fi filmaţi. Cu 

toate acestea, autorii acestor materiale nu au respectat principiul fundamental al oricărei relaţii în care 

apar copiii, interesul superior al acestora, miza produselor media fiind satisfacerea curiozităţii publicului 

şi menţinerea audienţei prin relatarea unor cazuri şocante.  

Astfel, 2 materiale au relatat despre decesul unui copil (20.05.14, cu durata de 53 de sec., şi 

21.05.14, cu durata de 2 min. 15 sec., Tragedie în satul Suruceni, raionul Ialoveni – Cazul copilului de 5 

ani, lovit mortal de o maşină). 

4 reportaje au avut în vizor drama victimelor accidentului feroviar din Rusia de pe data de 

20.05.14 şi au repetat câteva zile consecutiv cazul a doi copii (unul de 7 şi altul de 17 ani) care şi-au 

pierdut părinţii (22.05.14, durata 3 min. 30 sec. – Zeci de vieţi distruse; 22.05.14, durata 2 min. 50 sec. – 

Noi dezvăluiri ale accidentului feroviar care s-a soldat cu moartea a 6 cetăţeni moldoveni; 23.05.14, 

durata 3 min. 04 sec. – Cadavrele celor 6 moldoveni decedaţi în accidentul feroviar de pe ruta Moscova-

Chişinău au fost aduse; 24.05.14, durata 2 min. 29 sec. – Petrecuţi pe ultimul drum). Cel mai grav caz de 

utilizare a copiilor în scopul de a spori dramatismul unor situaţii pentru a mări audienţa este cazul copilul 

de 7 ani care a fost filmat, intervievat, iar secvenţele, difuzate în reluare de mai multe ori, au 

transformat buletinul de ştiri într-o adevărată telenovelă.  

O altă abatere constatată în cazul mediatizării acestui copil vizează faptul că acesta a fost 

intervievat cu insistenţă despre sentimentele sale şi despre mama sa decedată. Autorii reportajelor nu 

au ţinut cont de prevederea de la art. 10. din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012, care interzice difuzarea 

programelor ce conţin interviuri sau declaraţii ale copiilor „în legătură cu subiecte intime, evenimente 

dramatice, din comunitate sau din familie, la care aceştia au fost martori”.  
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De regulă, ştirile cu implicarea copiilor nu ocupă primele poziţii în buletin, acestea fiind plasate 

pe locurile 6-9. Trebuie de menţionat că în perioada sesiunii de bacalaureat, ştirile cu acest subiect s-au 

aflat în top. De asemenea, au fost difuzate pe primele trei poziţii ştirile despre decesul copilului de 5 ani 

din Suruceni, r-nul Ialoveni, precum şi cele despre drama victimelor accidentului feroviar din Rusia. 

 

PARTEA II  

COPILUL CONSUMATOR, EXPUS CONŢINUTULUI MEDIATIC 

Categoriile de conţinut a căror difuzare este interzisă sau limitată sunt prevăzute în Legea nr. 30 

din 07.03.2013; scenele de violenţă fizică sau verbală (art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 30 din 

07.03.2013; art. 6 lit. a) din Decizia CCA nr. 98 din 19.07.2012); imagini cu execuţii, corpuri mutilate, 

cadavre (art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 30 din 07.03.2013); descrierea mijloacelor sau circumstanţelor 

suicidului (art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 30 din 07.03.2013); limbaj licenţios şi gesturi indecente 

obscene (art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 6 lit. b) din Decizia CCA nr. 98 din 

19.07.2012); discriminare (art. 6 alin. (1) din Codul audiovizualului; art. 3 alin. (3) din Legea nr. 30 din 

07.03.2013). 
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În cadrul a două reportaje (despre războiul din Ucraina) a fost încălcat art. 5 alin. (4) din Legea 

nr. 30 din 07.03.2013: „imaginile care prezintă execuţii, oameni ucişi sau voluntari ai morţii, indiferent de 

motivaţia acestora, se difuzează numai în cazuri temeinic justificate”.  

Astfel, pe data de 5.06.14, în ştirea Mai mulţi militari, cu o durată de 1 min. 46 sec., poziţia a 14-

a, au fost difuzate imagini preluate de pe youtube cu execuţia a doi ostatici. Pe data de 21.06.14, în 

materialul Violenţe în Ucraina, cu durata de 2 min. 59 sec., au fost prezentate imagini cu agonia şi 

moartea unui soldat ucrainean, după ce a fost umilit de către militarii separatişti. 

Deşi secvenţele difuzate sunt şocante şi au un impact emoţional negativ incontestabil, 

avertizarea impusă de lege a lipsit.  

Cele mai multe scene de violenţă au fost difuzate în cadrul reportajelor despre războiul din 

Ucraina.  

Scenele de violenţă fizică între două grupuri de tineri care se aflau într-un bar (secvenţele au fost 

repetate de 2 ori) au fost difuzate în cadrul a două buletine de ştiri. Pe data de 16.05.2014 a fost difuzat 

un reportaj de 2 min. 40 sec. (poziţia a 8-a) – Expulzaţi pentru bătaie, şi pe 30.05.14, a doua ştire din 

buletin titra: Din nou bătaie, cu o durată de 2 min. 1 sec.  

În cadrul reportajelor despre războiul din Ucraina, despre accidentele rutiere, despre situaţia din 

Irak, despre emigranţii africani au fost difuzate imagini cu cadavre acoperite sau aflate la distanţă, 

filmate în plan lung.  
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ANALIZA REPORTAJELOR 

Copii în conflict cu legea sau victime ale infracţiunilor (art. 4. alin. (1) lit. a) şi alin. 3 din Legea nr. 30 din 

07.03.2013; art. 7, 11 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012) 

Din cele 7 reportaje despre infracţiuni şi contravenţii, 4 sunt despre copiii în conflict cu legea, iar 

în altele 3, copiii sunt victime. 

 15.05.14, durata 1 min. 22 sec., Noaptea la furat. Trei copii cu vârstele cuprinse între 12 şi 

15 ani au furat un ATV dintr-o curte.  

 30.05.14, durata 54 sec., Furt de automobile. Un băiat de 16 ani este cercetat pentru că ar fi 

furat 3 automobile.  

 18.06.14, durata 1 min. 10 sec., Noaptea la furat. Doi tineri din capitală, unul dintre ei fiind 

minor, au furat din garajul unei persoane automobilul.  

 19.06.14, durata 3 min. 14 sec., Hoţi minori. Despre un grup de 4 minori cu vârstele cuprinsă 

între 9 şi 16 ani care au furat peste 20 de magazine şi case timp de un an.  

În trei din cele patru materiale nominalizate sunt prezentate secvenţe din timpul reţinerilor 

operative în care suspecţii depun mărturii referitor la detaliile şi circumstanţele săvârşirii delictului. 

Identitatea acestora este protejată, imaginile fiind procesate electronic. Este indicată sursa imaginilor – 

poliţiacapitalei.md. 

În toate materialele, în calitate de informaţie de background sunt citate prevederile legale cu 

privire la sancţiunile aplicate în situaţiile mediatizate. „Acum el riscă o amendă sau închisoare de până la 

trei ani” (Furt de automobile, 30.05.14); „Oamenii legii au pornit o cauză penală pentru furt, iar dacă vor 

fi găsiţi vinovaţi, cei 2 riscă închisoare de până la 10 ani” (Noaptea la furat, 18.06.14).  

Primele trei materiale sunt realizate conform formatului ştirilor, ultimul, Hoţi minori, de pe 

19.06.14, ţine de formatul reportajelor, fiindu-i alocat şi un timp de 3 min. 14 sec. 

Reportajul este realizat în localitatea Pârjolteni, în care un grup de copii este suspectat de 

comiterea mai multor furturi. Informaţia este furnizată de doi proprietari de magazine, victime, şi de trei 

martori care declară că sunt îngroziţi de comportamentul copiilor. Informaţiile sunt confirmate şi 

explicate de două surse oficiale: ofiţerul de presă de la poliţie şi asistentul social. Identitatea suspecţilor 

este protejată, copiii care apar în imagine se află la depărtare sau sunt prezentate doar detalii ale 

corpului, iar imaginile gros-plan sunt procesate electronic. Este intervievată bunica unuia dintre 

suspecţi, nu sunt indicate nume, dar faţa femeii nu este blurată. 
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Problema identificată în reportaj ar fi incapacitatea instituţiilor de a reacţiona în faţa acestei 

situaţii: „Poliţia, la rândul ei, spune că tot ce poate face este să constate infracţiunea”. Iar soluţia, care 

este sugerată prin fraza de încheiere, ar fi reţinerea acestor copii: „În ultimul an, poliţia spune că a 

documentat la Pârjolteni 20 de cazuri de furt care ar fi fost comise de această grupare. Majoritatea 

cazurilor sunt deja examinate în instanţă”.  

De menţionat că art. 4 alin. (3) din Legea nr. 30 din 07.03.2013 nu prevede prezenţa avocatului 

printre condiţiile în care pot fi mediatizate cazurile copiilor reţinuţi: „În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă 

între 16 şi 18 ani, aflaţi în diferite forme de detenţie (reţinut, arestat, deţinut în penitenciar) sau care au 

calitatea procesuală de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat pentru comiterea unor infracţiuni în 

cadrul unei urmăriri penale, fie în cazul copiilor victime sau martori ale abuzurilor fizice, psihice sau 

sexuale, aceştia pot apărea în programele audiovizuale dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 

condiţii: 

 a) există acordul scris al copilului; 

b) au fost luate măsuri de protecţie a identităţii copilului”. 

Art. 11 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012 prevede, în cazul mediatizării acestor situaţii: „c) 

asistenţa avocatului în cazul în care este cercetat penal, reţinut sau arestat”. Considerăm că această 

prevedere este una importantă din perspectiva asigurării drepturilor suspecţilor aflaţi în conflict cu legea 

şi presupunem că din momentul reţinerii acestora, toate operaţiile efectuate se desfăşoare în prezenţa 

şi cu avizul avocatului, inclusiv, mediatizarea interviurilor se face numai cu acordul acestuia.  

În 3 materiale difuzate de postul PRO TV CHIȘINĂU, copiii apar ca victime ale infracţiunilor: 

 30 de ani pentru dublu omor (22.05.14, durata 1 min. 41 sec., poziţia a 6-a); 

 Oamenii legii nu pot da de urma unui tânăr care a furat acum 2 săptămâni o bicicletă dintr-

un bloc din sectorul Ciocana al Capitalei (03.06.14, durata 1 min. 46 sec., poziţia a 8-a. 

Reportajul a avut probabil scopul de a identifica hoţul. Mama şi copilul pătimit acordă 

interviu, imaginile nu sunt blurate şi nu este divulgat numele sau adresa);  

 Medic corupt (este un voice over de 37 min., poziţia a 13-a, despre un medic prins în flagrant 

cu mită).  

În materialul 30 de ani pentru dublu omor din 22.05.14, postul revine la un caz de omor pentru a 

comunica ce pedeapsă i-a fost aplicată învinuitului. Informaţia este anunţată chiar în titlu: 30 de ani 

pentru dublu omor, urmează date despre victimele şi locul crimei. Totuşi, scopul reportajului nu este 

doar de a arăta evoluţia unui caz, ci de a impresiona şi a şoca prin repetarea detaliilor omorului, care ar 

fi fost recunoscute: „Fiind în stare de ebrietate, tânărul a mers acasă la bătrână, a chemat-o la poartă, 

când femeia i-a deschis, a înjunghiat-o de câteva ori, după care a violat-o, i-a smuls cerceii şi inelul de 
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cununie, iar cadavrul l-a aruncat într-o râpă din apropierea casei. Ulterior, el a mers la fata de 17 ani pe 

care o cunoştea şi, sub pretextul că ar vrea să înregistreze câteva piese pe un disc, a intrat în casă, i-a 

tăiat gâtul, după care i-a smuls cerceii şi a furat mai multe bijuterii de aur din casă”. Reportajul este 

ilustrat cu imagini realizate în timpul operaţiunii de reconstituire a circumstanţelor săvârşirii crimei.  

Legea nu interzice expres descrierea detaliilor unei crime, există însă norme ale bunului-simţ, 

care sunt reflectate în Codul deontologic al jurnalistului: „4.5 Jurnalistul nu furnizează publicului detaliile 

morbide ale crimelor, accidentelor şi catastrofelor naturale sau detaliile privind tehnicile suicidare. 

Aceleaşi reguli se aplică şi materialelor vizuale (fotografii, materiale video)”. 

 

Suicid şi tentative de suicid  

Suicidul şi tentativele de suicid sunt calificate drept „informaţie cu impact negativ asupra 

copiilor”, dar mediatizarea acestora nu este interzisă expres prin lege, ci doar „limitată în condiţiile legii” 

(art. 3 alin (2) din Legea nr. 30 din 07.03.2013), în special este interzisă difuzarea informaţiei cu caracter 

personal. Referitor la cazurile de suicid, legea prevede, la art. 4 alin. (1): În mijloacele de informare în 

masă se interzice publicarea informaţiei ce conţine date cu caracter personal în cazurile în care: 

 b) se dau publicităţii datele cu caracter personal ale unui copil care fie şi-a provocat leziuni 

corporale ori a încercat să o facă, fie s-a sinucis ori a făcut o tentativă de sinucidere, ceea ce permite 

identificarea acestuia”. 

 

Două cazuri care cad sub incidenţa acestor articole au fost mediatizate de postul PRO TV 

CHIȘINĂU:  

 A sărit de la etaj (02.06.14, durata 1 min. 45 sec., poziţia a 8-a); 

 Sinucidere sau accident? (11.06.14, durata 48 sec., poziţia a 9-a). 

În două cazuri, în care copii au ajuns la spital în urma unor situaţii ieşite din comun, postul PRO 

TV CHIȘINĂU a forţat nota, sugerând că acestea ar putea fi tentative de suicid. 

Cazul unei adolescente de 14 ani care, în urma căderii de la etajul 3 al unui bloc din sectorul 

Râşcani, a ajuns la spital (mediatizat de toate posturile monitorizate, cu excepţia TV 7), a fost prezentat 

drept un spectacol demn de menţinut curiozitatea spectatorului (A sărit de la etaj, 02.06.14, durata 1 

min. 43 sec., poziţia a 8-a). Editorul nici nu a încercat să disimuleze această intenţie, prezentatorul 

declarând din start în intro: „Totul s-a transformat într-un spectacol cu medici, salvatori şi poliţie”, asta 

după ce a anunţat că: „O tânără de 14 a sărit de la etajul 3 al unui bloc”, conferind o conotaţie de 

aventură situaţiei şi construind fabula, căci imediat explică şi cauza: „ca să ajungă la iubitul său în timp 

ce mama sa i-a interzis să iasă”. Identitatea victimei este protejată, nu sunt oferite detalii în plus despre 
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locul de trai, iar faţa bunicului, care oferă cu generozitate detalii intime despre nepoata sa (nu învaţă 

nicăieri, prietenul ei este mai în vârstă, a stat la închisoare şi are pistol), este procesată electronic. 

Reportajul este ilustrat cu imagini de la faţa locului, din momentul operaţiunii de salvare. Pentru a 

urmări evoluţia acestui caz, informaţia este completată cu cea oferită de medicul de la spital despre 

starea sănătăţii. Iar fraza de încheiere a reportajului: ”Mama fetei nu a fost de găsit, bunelul susţine că 

adolescenta nu învaţă nicăieri”, doar completează seria detaliilor negative despre victimă şi sugerează o 

pistă tendenţioasă de interpretare a situaţiei prezentate.  

Deşi reportajul a fost realizat respectând cadrul legal, miza acestuia nu a fost interesul superior 

al copilului, ci suscitarea curiozităţii spectatorului. Un caz dramatic şi situaţia unui copil în suferinţă 

(reporterul ne comunică detalii despre starea generală a victimei – este bolnavă psihic, a avut şi alte 

probleme) sunt transformate într-un prilej de show cu elemente de suspans. 

Cel de-al doilea material este o ştire despre o fată de 14 ani care a ajuns la spital după ce şi-a 

administrat o supradoză de medicamente. Deşi copilul a declarat că nu a fost o tentativă de suicid, iar 

medicii şi părinţii nu au o poziţie clară asupra situaţiei (despre aceasta ne comunică reporterul în beta, 

iar medicul care a oferit interviu nu s-a pronunţat asupra acestui aspect, ci doar s-a referit la pronosticul 

medical optimist), jurnaliştii îşi permit să insiste şi să vehiculeze una dintre ipotezele posibile de 

interpretare prin titlul scris pe burtieră şi anunţat în fraza de încheiere a materialului: Sinucidere sau 

accident? (11.06.14, durata 48 sec., poziţia a 9-a).  

 

Copii implicaţi în situaţii cu conotaţie negativă, abuz fizic sau psihic (art. 4 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 

30 din 07.03.2013) 

 PRO TV CHIȘINĂU a difuzat 2 materiale despre cazuri de violenţă în care copiii au devenit 

victime, dar niciunul dintre ele nu a urmărit interesul superior al copiilor: 

 O femeie din Chişinău spune că în timp ce se plimba cu familia într-un parc, câţiva bărbaţi i-

au bătut soţul (19.05.14, durata 2 min. 6 sec.); 

 În vizorul străinilor (30.05.14, durata 2 min. 54 sec.).  

În primul caz, subiectul reportajului nu vizează copii, care sunt victime ale unui conflict al 

adulţilor şi nici problema dacă li s-a acordat asistenţa şi protecţia necesară în aceste circumstanţe, ci 

sunt prezentaţi doar ca probe aduse de părinţi în sprijinul acuzaţiilor, pentru a confirma actele de 

violenţă, comise de agresori. Reportajul se întemeiază pe plângerea unei femei care acuză câţiva 

angajaţi ai batalionului cu destinaţie specială "Fulger" de la Ministerul de Interne că i-ar fi bătut soţul. 

Femeia vorbeşte în interviu: „Copilul îl ţineam în braţe. L-au aruncat din braţe de la mine. Copilul are 

traumatisme, i s-a rupt o bucată de dinte. Cealaltă fetiţă a cumetrei a fost călcată cu piciorul pe faţă 
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chiar”. Drept confirmare sunt prezentate imagini cu un copil ce are două răni în sânge în zona nasului, 

iar faţa este blurată. Astfel, scopul reportajului este de a stabili dacă în acest conflict au fost implicaţi 

angajaţi ai Ministerului de Interne şi nu care a fost soarta copiilor. 

Cel de-al doilea material, În vizorul străinilor, este un reportaj amplu, de 2 min. 54 sec., prin care 

se revine şi sunt readuse în prim-plan cazurile unor copii victime ale violenţei domestice, care anterior 

au fost protagoniştii unei campanii TV desfăşurată de postul PRO TV CHIȘINĂU. Reportajul a fost realizat 

nu pentru a urmări cum s-a schimbat viaţa acelor copii şi nici care au fost reacţiile persoanelor cu funcţii 

de răspundere, ci pentru a promova imaginea postului, punând în evidenţă faptul că jurnaliştii olandezi 

au utilizat materialele postului PRO TV CHIȘINĂU în calitate de surse de informaţie pentru realizarea 

unui documentar.  

Astfel, în lead-ul prezentatorului suntem informaţi că reportajul este despre: „un grup de 

jurnalişti olandezi care au făcut un documentar despre modul barbar cu care sunt trataţi copiii de părinţii 

lor. S-au inspirat din campania ,,Nu mă Bate”, realizată de PRO TV”, şi „chiar au fost la filmări împreună 

cu colega noastră”. Reportajul nu este despre soarta copiilor, ci despre modul în care lucrează echipa de 

filmare din Olanda şi contribuţia jurnaliştilor de la PRO TV CHIȘINĂU, iar copiii sunt pe post de material 

ilustrativ. 

În reportaj sunt aduse drept exemplu cazurile a 7 copii maltrataţi de părinţi. Identitatea primului 

intervievat, un băiat de vreo 17 ani, care-şi arată cicatricea unei răni de cuţit, a fost protejată, fiind 

filmat într-o încăpere fără lumină. În celelalte cazuri, copiii sunt intervievaţi fără a le fi protejată 

identitatea (sunt filmaţi gros-plan, se menţionează locul şederii). Aşadar, două fete de aproximativ 15 

ani, care se află la Şcoala Internat din Străşeni (acolo a ajuns echipa de filmare din Olanda şi, respectiv, 

echipa PRO TV CHIȘINĂU) vorbesc în faţa camerei despre abuzurile la care au fost supuse: „M-o bătut 

până s-o rupt un os de la nas şi de acum nu-l mai am”; „Răcneşte, poate câte o dată mă loveşte”.  

Cele două fete sunt puse în situaţia de a repeta în faţa camerei şi de a-şi reaminti situaţiile 

dureroase prin care au trecut.  

Este evocat şi cazul copilului de 5 ani din Leova, „omorâtă în bătaie de tatăl său”, ilustrat cu 

imagini de la mormântul fetei şi inscripţia ”Bordea Andrea 27.11.2007-01.02.2013” şi cu imagini din casa 

copilului unde s-ar fi produs crima, însoţite de comentariile unei rude apropiate.  

Drept dovadă că jurnaliştii olandezi „s-au inspirat din campania PRO TV” sunt prezentate imagini 

de la vizionarea materialelor în redacţia televiziunii şi sunt date în reluare secvenţele cu interviul acordat 

de „copilul din Mingir, căruia tatăl i-a tăiat un deget pentru că a furat nişte bani”, şi care mărturisea la 

cameră: „M-o aninat de gât aşa şi mă ridica aşa în sus ca pe iepure, aşa, cu cureaua”. Identitatea 

copilului este respectată parţial, băiatul fiind filmat cu spatele, dar se menţionează locul de trai: „copilul 
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din Mingir”. Cele două echipe de filmare au ajuns la Mingir pentru a vorbi cu protagonistul campaniei, 

dar nu au găsit copilul acasă, în schimb a fost filmat fratele lui, de aproximativ 8 ani, a cărui identitate nu 

este protejată. Întrebat fiind de ce nu este la şcoală, copilul răspunde că tata l-a lăsat acasă. Din imagini 

este clar că materialul a fost filmat iarna, curtea casei este în zăpadă, iar un copil de aproximativ 2-3 ani 

iese desculţ în pragul casei.  

Reportajul este construit pe principiul acumulării de probe şi de cazuri cât mai şocante pentru a 

spori efectul dramatic asupra publicului, toate formulate într-un registru stilistic al senzaţionalului, 

accentuând că jurnaliştii străini „au fost îngroziţi”, „au rămas tulburaţi”, că „documentarul care durează 

45 de minute prezintă câteva dintre cele mai răsunătoare cazuri în care copiii moldoveni sunt bătuţi, 

torturaţi şi chiar schilodiţi de propriii lor părinţi”, „istorii zguduitoare”.  

 

Revenirea asupra unor subiecte care abordează fenomene sociale grave este justificată de 

interesul public de a afla dacă acestea au fost soluţionate, dacă instituţiile responsabile îşi îndeplinesc 

funcţiile etc. Deşi scopul campaniei PRO TV CHIȘINĂU a fost „de a schimba mentalitatea autorităţilor 

faţă de acest fenomen” (al violenţei domestice), în acest material nu există nicio menţiune referitor la 

reacţia persoanelor cu funcţii de răspundere sau la implicarea acestora în aceste cazuri. Prin urmare, 

jurnaliştii au fost preocupaţi nu atât de soarta copiilor şi de interesul superior al acestora, cât de 

imaginea propriei instituţii. 

Este de menţionat reportajul amplu, de 3 min. 47 sec., Moldova plină de ruine (27.05.14, poziţia 

a 13-a), prin care postul de televiziune revine asupra unui subiect difuzat cu un an în urmă, despre 

decesul unui copil peste care s-a prăbuşit tavanul unei ferme părăsite. Şi în acest reportaj se recurge la 

prezentarea rudelor în suferinţă, totuşi miza reportajului vizează acţiunile întreprinse de persoanele cu 

funcţie de răspundere în vederea securizării zonelor în care există pericol pentru viaţă. Astfel, instituţia 

media a asigurat continuitatea unui subiect de un real interes public.  

 

Copii aflaţi în stare de suferinţă:  

În contextul unor fenomene sociale negative (accidente, dispute familiale, abuz de alcool etc.), 

inclusiv în calitate de victime sau martori (art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 30 din 07.03.2013); copil 

decedat (art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 3 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012 

şi art. 10. din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012, care interzice difuzarea programelor ce conţin interviuri 

sau declaraţii ale copiilor „în legătură cu subiecte intime, evenimente dramatice, din comunitate sau din 

familie, la care aceştia au fost martori”).  
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PRO TV CHIȘINĂU a difuzat 2 materiale despre decesul unui copil (20.05.14, cu durata de 53 sec., 

şi 21.05.14, cu durata de 2 min. 15 sec., Tragedie în satul Suruceni, raionul Ialoveni – Cazul copilului de 5 

ani, lovit mortal de o maşină). 

Copilul decedat s-a dovedit a fi protagonistul unui reportaj realizat de postul PRO TV CHIȘINĂU 

cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. Acest lucru a fost scos în evidenţă, autorii realizând un 

minidocumentar-poveste: cu un narator-reporter în stend-up, cu imagini ale copilului care cântă un 

colind, dar şi mama înlăcrimată şi cu suferinţa pe faţă.  

Astfel, acest caz a fost personalizat de postul PRO TV CHIȘINĂU, s-a evidenţiat pe fundalul 

celorlalte cazuri de accidente şi de morţi violente (prin accident sau înec) prin faptul că a amplificat 

dramatismul situaţiei, sporind impactul emoţional prin tehnica discursivă de expunere a materialului.  

Accidentul feroviar din Rusia, de pe data de 20.05.14, a fost mediatizat de toate posturile de 

televiziune, printre perspectivele de abordare a fost şi drama victimelor şi rudelor acestora.  

Postul de televiziune PRO TV CHIȘINĂU a difuzat cele mai multe materiale sub acest aspect, 

accentuând şi amplificând dramatismul situaţiei, pentru a spori impactul emoţional asupra publicului, 

recurgând la repetări şi reluări, seria de reportaje asociindu-se unei telenovele.  

4 reportaje (din buletinele de la ora 19.00, acestea fiind reluate în cadrul celorlalte buletine) au 

mediatizat câteva zile consecutiv cazul a doi copii (unul de 7 şi altul de 17 ani) care şi-au pierdut părinţii 

(22.05.14, durata 3 min. 30 sec., Zeci de vieţi distruse; 22.05.14, durata 2 min. 50 sec., Noi dezvăluiri ale 

accidentului feroviar care s-a soldat cu moartea a 6 cetăţeni moldoveni; 23.05.14, durata 3 min. 04 sec., 

Cadavrele celor 6 moldoveni decedaţi în accidentul feroviar de pe ruta Moscova-Chişinău au fost aduse; 

24.05.14, durata 2 min. 29 sec., Petrecuţi pe ultimul drum). Chiar dacă adulţii şi-au exprimat acordul 

pentru a fi filmaţi, considerăm că prin intervievarea acestuia s-a comis un abuz faţă de copil. Jurnaliştii 

au profitat de necazul şi stresul în care se aflau oamenii, dar şi de lipsa lor de cunoştinţe şi de pregătire 

în ceea ce priveşte comunicarea cu presa, pentru a spori dramatismul unor situaţii şi a-şi asigura 

audienţa. Copilul de 7 ani, Anton Cremleac, a fost filmat, intervievat, iar secvenţele, difuzate în reluare 

de mai multe ori, au transformat buletinele de ştiri într-o adevărată telenovelă.  

Primul „episod” a fost difuzat pe data de 22.05.14, în buletinul de la ora 17.00, în format „reality 

show”, a fost un reportaj din localitatea Suvorovca, r-nul Făleşti, chiar din curtea casei familiei îndoliate. 

Reporterul în live a descris atmosfera şi a arătat pregătirile de înmormântare.  

Toate detaliile au fost ulterior montate într-un reportaj de 2 min. 50 sec., difuzat în cadrul 

următoarelor buletine de ştiri. Editorii, cu măiestrie de scenarişti, recurgând la un întreg arsenal retoric, 

au construit fabula. Epitetele, dar şi detaliile din viaţa intimă a femeii decedate, au fost expuse chiar în 

intro: „Teribilul vagon nr. 9 a distrus şi fericirea unei familii din satul Suvorovca, r-nul Făleşti. Un băieţel 



53 Monitorizarea posturilor audiovizuale a fost efectuată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) în temeiul 

Deciziei CCA nr. 74 din 12 iunie 2014, în baza unei metodologii elaborate de Asociaţia Presei Independente (API) în 

cadrul proiectului „Consolidarea capacităţilor instituţiilor publice şi ale mass-media de abordare etică a problemelor 

ce ţin de drepturile copilului”, implementat de API şi finanţat de UNICEF-Moldova 

 

de 7 ani a rămas orfan. Mama sa, care era divorţată de mult timp, a murit după ce jumătate din vagon 

a fost strivit de marfar. Femeia avea 28 de ani şi pleca periodic la Moscova ca să-şi poată întreţine 

copilul”.  

Reportajul începe cu imagini gros-plan pe detalii ale ritualului funerar: panglici negre, prosoape 

pe uşi, crucea, finalizând cu locul unde va fi amplasat sicriul, totul este susţinut de text: „Porţile deschise, 

panglicile negre atârnând de gard şi o coroană în dormitor aşa era aşteptată astăzi acasă Irina 

Cremleac”. „Anton stătea ghemuit într-un fotoliu trist şi nedumerit, ştie că mama sa urma să ajungă 

acasă în urmă cu 3 zile”. 

Astfel este introdus protagonistul reportajului, construit nu pe principiile unui reportaj de ştiri, ci 

pe ale unui film de ficţiune, căci toate „faptele” nu sunt cele reale surprinse, ci sunt reconstituite de 

reporter şi editor pentru a trezi mila publicului.  

Aşadar, reportajul începe cu un copil care nu este conştient de situaţia în care se află (aşa ne 

prezintă informaţia reporterul), pentru ca în final publicul să descopere că, de fapt, a fost minţit în prima 

parte, căci copilul ştie despre moartea mamei, chiar el explică în faţa camerei: „Ea (mama – n.n.) a 

nimerit într-un accident şi a murit, acum e la morgă. Iată de ce eu sunt trist”. Prin urmare, tot ce a fost 

prezentat pe parcursul reportajului a fost fals: şi faptul că Anton este „nedumerit”, şi faptul că „ştie că 

mama sa urma să ajungă acasă în urmă cu 3 zile”, şi că „din acel moment, băiatul a numărat fiecare 

minut, dar mama sa întârzie. Aşa i-au spus rudele care nu au găsit curajul încât să-i spună adevărul”; şi, 

mai ales, faptul că reporterul a fost foarte preocupat de starea copilului: „am încercat să discutăm cu 

Anton pe ocolite”. Reportajul a fost o construcţie discursivă menită să suscite emoţii. Copilul este filmat 

în gros-plan cu fotografiile mamei în mână, reporterul insistă şi întreabă cine este în fotografii, când 

trebuia să vină acasă şi, în sfârşit, de ce este copilul trist. 

Reportajul şi-a atins, fără îndoială, scopul, publicul a fost sensibilizat puternic, doar că acest 

copil, pe lângă faptul că merită toată compasiunea pentru că a rămas orfan, mai trebuie compătimit şi 

pentru faptul că a ajuns captiv pe mâna unor dresori de emoţii, care au făcut abuz de vulnerabilitatea lui 

şi a rudelor sale, şi l-au expus unui spectacol televizat.  

Totodată, în acest caz jurnaliştii au intrat în zona vieţii private şi nu au ţinut cont de punctul 4.2 

din Codul deontologic al jurnalistului, care prevede că „imixtiunea în viaţa privată este permisă numai 

atunci când interesul public în dezvăluirea faptelor prevalează în faţa protecţiei imaginii persoanei”, şi nu 

au luat în calcul faptul că oamenii sunt în stare de şoc, că trec printr-o suferinţă profundă şi au dreptul la 

respectarea intimităţii. Prin acest reportaj s-a urmărit simpla curiozitate şi nu interesul public. 

 

Reflectarea examenelor de bacalaureat  
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Ştirile din domeniul educaţiei care au transmis un mesaj cu o tentă preponderent negativă au 

fost majoritatea materialelor despre examenele de bacalaureat şi o serie de reportaje despre condiţiile 

inadecvate de instruire. 

În zilele de 03.06.14, 06.06.14, 04.06.14 şi 10.06.14, ştirea zilei la PRO TV CHIȘINĂU a fost 

sesiunea de bacalaureat. Reportajele despre acest eveniment au fost în topul buletinelor de ştiri (fiind 

plasate pe poziţia numărul unu în lista ştirilor) şi li s-a rezervat un timp generos de emisie, respectiv 

câte: 2 min. 35 sec.; 3 min. 12 sec.; 2 min. 2 sec. şi 3 min. 5 sec. În toate cazurile, accentul a fost pus pe 

neajunsurile, îngrijorările şi nemulţumirile elevilor şi părinţilor:  

 03.06.14 – Start Bacalaureat! (durata 2 min., poziţia 1-a); 

 04.06.14 – Bani pentru BAC (durata 2 min. 02 sec., poziţia 1-a); 

 05.06.14 – Nu vor camere şi detectoare. Comuniştii cer ca detectoarele de metale şi 

camerele video să fie scoase de la examene (durata 56 sec., poziţia a 16-a);  

 06.06.14 – Nouă sesiune de bacalaureat, aceleaşi nereguli (durata 3 min. 12 sec., poziţia 1a);  

 06.06.14 – Ghinionişti la bacalaureat (durata 1 min. 45 sec., poziţia a 7-a);  

 07.06.14 – Întrebări publicate în ajun? (durata 42 sec., poziţia a 3-a);  

 09.06.14 – Lucrări anulate (durata 48 sec., poziţia a 9-a);  

 10.06.14 – Limba străină, neînţeleasă (durata 3 min. 5 sec., poziţia 1-a);  

 12.06.14 – Învinuiri aduse Ministerului (durata 1 min., poziţia a 7-a);  

 13.06.14 – Copiatul la examenul de bacalaureat deja nu mai miră pe nimeni (durata 2 min. 

44 sec., poziţia a 2-a);  

 16.06.14 – BAC cu invenţii (durata 1 min., poziţia a 8-a);  

 18.06.14 – Colega "Observator" (durata 40 sec., poziţia a 5-ea). 

Pe data de 06.06.14 au fost difuzate 2 materiale negative despre procedura de desfăşurare a 

examenului. După primul reportaj, în care au fost enumerate mai multe neajunsuri, în reportajul cu 

numărul şapte, intitulat Ghinionişti la BAC, a fost adus în prim-plan cazul unui candidat care nu s-a 

regăsit în listele de examinare. Potrivit acestuia, în asemenea situaţie s-ar fi aflat alţi trei sute de 

candidaţi. Poziţia ministerului este reprezentată de directul Agenţiei de Asigurare a Calităţii, fără însă a 

confirma sau infirma acuzaţiile aduse de protagonist. Candidatul nu a dorit să-i fie divulgată identitatea. 

Totuşi, au fost difuzate şi două ştiri pozitive despre elevii olimpici eliberaţi de probele de la BAC: 

 05.06.14 – Au muncit tot anul, iar acum strâng roadele (durata 2 min. 8 sec., poziţia a 4-a);  

 11.06.14 – Olimpici cu jumătate de BAC (durata 2 min. 43 sec., poziţia a 14-a). 
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CONCLUZII 

Din timpul total de emisie alocat principalelor buletine de ştiri, postul de televiziune PRO TV 

CHIŞINĂU a acordat o cotă de 14% materialelor cu implicarea copiilor. Din timpul total (3 ore 20 min. 52 

sec.) alocat celor 104 reportaje monitorizate, 43,56% au transmis informaţii despre situaţii şi fenomene 

negative, altele 41,59% au constituit materialele cu o conotaţie pozitivă, informaţii nemarcate din punct 

de vedere afectiv au avut o cotă de 14, 84%.  

În perioada de raport, postul de televiziune PRO TV CHIŞINĂU a acordat prioritate ştirilor despre 

fenomene şi situaţii negative care afectează viaţa copiilor (abuzuri, accidente, moarte subită, sărăcie 

etc.), acestea fiind cele mai numeroase, 37 la număr, ceea ce a determinat şi cota mare a reportajelor 

negative.  

Un alt domeniu tematic pe care fost focusată atenţia jurnaliştilor a fost cel al instruirii şi 

educaţiei, în special desfăşurarea examenelor de bacalaureat.  

În perioada de raport, postul de televiziune PRO TV CHIȘINĂU nu a difuzat materiale despre 

acţiuni filantropice sau acţiuni de caritate şi solidaritate.  

De regulă, ştirile cu implicarea copiilor nu ocupă primele poziţii în buletin, acestea fiind plasate 

pe locurile 6-9. Trebuie de menţionat că în perioada sesiunii de bacalaureat, ştirile cu acest subiect s-au 

aflat în top. De asemenea, au fost difuzate pe primele trei poziţii ştirile despre decesul copilului de cinci 

ani din Suruceni, precum şi cele despre drama victimelor accidentului feroviar din Rusia. 

Protecţia identităţii a fost asigurată în marea majoritate a materialelor difuzate, cu câteva 

excepţii. Nu a fost protejată suficient identitatea a trei copii victime ale violenţei domestice din 

reportajul În vizorul străinilor (30.05.14, durata 2 min. 54 sec.).  

Celelalte cazuri în care a fost divulgată identitatea unor copii aflaţi în suferinţă nu pot fi calificate 

drept abateri de la lege întrucât a existat acordul părinţilor sau tutorilor de a fi filmaţi. Cu toate acestea, 

autorii acestor materiale nu au respectat principiul fundamental al oricărei relaţii în care apar copiii, 

interesul superior al acestora, miza produselor media fiind satisfacerea curiozităţii publicului şi 

menţinerea audienţei prin relatarea unor cazuri şocante.  

Postul de televiziune PRO TV CHIŞINĂU recurge frecvent la subiecte focalizate pe stări 

psihoemoţionale cauzate de drame şi tragedii. Decesul copiilor (Tragedie în satul Suruceni, raionul 

Ialoveni) sau decesul părinţilor (Zeci de vieţi distruse) poate servi drept pretext pentru realizarea unui 

reportaj conform scenariului unui film de ficţiune, în vederea creşterii impactului emoţional asupra 

publicului şi menţinerii curiozităţii.  
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Postul de televiziune PRO TV CHIŞINĂU este preocupat de menţinerea în vizorul public a unor 

subiecte ce ţin de responsabilitatea socială sau de obligaţiile funcţionarilor, revenind asupra 

problemelor abordate anterior (Moldova plină de ruine, 27.05.14). 

Editorii admit frecvent prezentarea detaliilor şi circumstanţelor producerii crimelor, chiar dacă 

Legea nu interzice expres acest lucru, există însă norme care sunt reflectate în Codul deontologic al 

jurnalistului: „4.5 Jurnalistul nu furnizează publicului detaliile morbide ale crimelor, accidentelor şi 

catastrofelor naturale sau detaliile privind tehnicile suicidare. Aceleaşi reguli se aplică şi materialelor 

vizuale (fotografii, materiale video)”, de care ar fi bine să se ţină cont în buletinul din prime-time.  

 

DEROGĂRI 

A fost atestată derogare de la art. 10. din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012, care interzice 

difuzarea interviurilor sau a declaraţiilor copiilor „în legătură cu subiecte intime, evenimente dramatice, 

din comunitate sau din familie, la care aceştia au fost martori”, în cazul reportajelor din 22.05.14; Zeci de 

vieţi distruse; 22.05.14, Noi dezvăluiri ale accidentului feroviar care s-a soldat cu moartea a 6 cetăţeni 

moldoveni; 23.05.14, Cadavrele celor 6 moldoveni decedaţi în accidentul feroviar de pe ruta Moscova-

Chişinău au fost aduse; 24.05.14, Petrecuţi pe ultimul drum, chiar dacă a existat acordul părinţilor, 

intervievarea unui copil în stare de suferinţă este inadmisibilă, întrucât îl expune unui traumatism 

psihologic suplimentar. 

Totodată, au fost încălcate limitele zonei vieţii private protejate şi de pct. 4.2 din Codul 

deontologic al jurnalistului, care prevede că „imixtiunea în viaţa privată este permisă numai atunci când 

interesul public în dezvăluirea faptelor prevalează în faţa protecţiei imaginii persoanei”, dar şi de Codul 

de conduită al radiodifuzorilor, art. 18:„Orice persoană are dreptul la respectarea intimităţii în momente 

dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire. În cazul situaţiilor de suferinţă umană, al 

dezastrelor naturale, accidentelor sau al actelor de violenţă, radiodifuzorii au obligaţia de a nu se implica 

nejustificat în viaţa privată”. De aceste principii ar trebui să se ţină cont chiar şi atunci când oamenii 

acceptă să fie filmaţi şi să-şi expună emoţiile în faţa publicului.  

Derogare de la art. 5 alin. (4) din Legea nr. 30 din 07.03.2013: „În cazul difuzării unor scene de 

violenţă sau cu impact emoţional negativ, avertizarea verbală a publicului este obligatorie”. Pe data de 

5.06.14, în ştirea Mai mulţi militari, au fost difuzate imagini preluate de pe youtube cu execuţia a doi 

ostatici, iar pe data de 21.06.14, în materialul Violenţe în Ucraina, fost prezentate imagini cu agonia şi 

moartea unui soldat ucrainean, după ce a fost umilit de către militarii separatişti. Deşi secvenţele 

difuzate sunt şocante şi au un impact emoţional negativ incontestabil, avertizarea impusă de lege a 

lipsit.  
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PUBLIKA TV 

 

PARTEA I  

COPILUL PROTAGONIST AL PRODUCŢIILOR MEDIA 

În perioada de raport au fost monitorizate 47 de buletine de ştiri, dintre care 36 au avut 

materiale în care au fost implicaţi sau vizaţi copiii: în total 84 de reportaje.  

Subiectele cu participarea copiilor au avut o durată totală de 2 ore 31 min. 3 sec. 

 

89%

11%

Reportaje cu implicarea copiilor

Alte reportaje

Cota parte a ştirilor

 
 

DISTRIBUŢIA REPORTAJELOR ÎN FUNCŢIE DE TEMĂ 

Cele mai multe reportaje, 31 la număr, au abordat probleme de instruire şi educaţie (E), 

constituind 1 oră 12 sec.  

În 10 reportaje, cu un timp total de 19 min. 18 sec., au fost abordate probleme de interes 

general (PG) care vizează şi copiii, inclusiv distracţiile dedicate acestora, reportaje în care copiilor le-a 

fost solicitată opinia. 

20 de reportaje, cu implicarea copiilor (timp total de 37 min. 55 sec.), au abordat tematici sau 

au reflectat evenimente destinate adulţilor (ALT), copiii fiind în calitate de martori sau participanţi care 

îşi exprimă opinia (desfăşurarea unor concursuri televizate, plantarea unor pomi de către politicieni, 

sărbători şi festivaluri etc.). 
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În 7 reportaje, cu un timp total de 9 min. 2 sec., au fost reflectate diverse situaţii limită, cazuri 

dramatice sau de context jenant în care s-au aflat copii (Sdr): suferinţe provocate de decesul rudelor, 

decesul copiilor, copii victime ale accidentelor rutiere, copii înecaţi, copii victime ale accidentelor 

domestice sau ale neglijenţei adulţilor, ajunşi la spital sau care s-au aflat în situaţii de risc sau pericol 

pentru viaţă sau sănătate.  

Un reportaj despre o acţiune de caritate în favoarea copiilor care suferă de boala fluturaşului 

(31.05.14, cu durata de 1 min. 55 sec.). 

Postul a difuzat un reportaj despre o tentativă de suicid, fiind plasat pe poziţia a 4-a în ordinea 

apariţiei în buletinul de ştiri, cu o durată de 1 min. 19 sec. (02.06.2014, S-a aruncat de la etajul trei). 

Un reportaj cu durata de 2 min. 28 sec. a relatat despre un caz de violenţă fizică faţă de un copil 

(29.05.14, Educaţie religioasă prin violenţă). 

La tematica abuz sexual a fost calificat reportajul Mame la vârsta păpuşilor, cu o durată de 1 

min. 32 sec., care relatează despre patru adolescente însărcinate. Este de menţionat că materialul nu se 

focalizează pe detaliile legate de producerea abuzului, ci abordează problema consecinţelor acestuia şi 

situaţia victimelor.  

În două materiale au fost abordate subiecte ce ţin de sistemul sănătăţii: Moldovenii se tem de 

vaccinuri, din 19.05.14, cu durata de 1 min. 25 sec., pe poziţia a 4-a; şi Lacurile şi plajele din capitală sunt 

infestate, din 26.05.14, cu durata de 1 min. 34 sec., plasat pe poziţia a 12-a.  

Tema condiţiilor sociale precare şi a sărăciei a devenit subiect pentru 2 reportaje.  
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Postul de televiziune Publika TV nu a difuzat niciun material care ar fi vizat tema consumului de 

alcool sau a infracţiunilor comise de copii.  

 

CONOTAŢIA REPORTAJELOR: 

Din numărul total al reportajelor despre copii difuzate, 40,24% au avut un mesaj pozitiv, 31,71% 

– neutru şi 26,83% – negativ. 

39,51%

32,10%

27,16%

Conotaţia în funcţie de număr

pozitiv

neutru

negativ
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Din volumul total al timpului acordat, ştirile pozitive au avut o pondere de 41,34%, cu o durată 

de 62 min. 27 sec.; cele neutre au constituit 31,99%, ocupând 48 min. 19 sec., iar materialele cu conţinut 

negativ au acumulat 26,67%, într-un volum de timp de 40 min. 17 sec. 

41.34%

31.99%

26.67%

Conotaţia în funcţie de timp 

pozitiv

neutru

negativ

Pe lângă ştirile despre situaţii, cazuri şi evenimente nefaste (violenţă, abuz sexual, accidente etc.), o 

conotaţie negativă au avut şi o serie de reportaje despre situaţia din domeniul educaţiei, în special ştirile 

despre bacalaureat, sau despre condiţiile precare de studii din instituţiile preşcolare şi şcolare.  

Astfel, din cele 31 de ştiri despre educaţie şi instruire, cele mai multe au avut un mesaj neutru, 

fiindu-le alocat un timp de antenă de 28 min. 20 sec., informaţiile cu o conotaţie pozitivă au acoperit 14 

min. 3 sec., iar cele negative – 17 min. 49 sec.  

Unul dintre reportajele atribuite codului Sdr (situaţii de suferinţă, context dramatic sau jenant, 

situaţii de risc sau pericol pentru viaţă sau sănătate, alte situaţii limită) a avut o conotaţie pozitivă, graţie 

finalului fericit al întâmplării relatate: Doi copii salvaţi de SMURD (27.05.14, un voice over de 58 sec.). 

Conotaţie negativă au avut şi câteva reportaje care au abordat probleme de interes general care 

vizează şi copii, ocupând un timp total de emisie de 5 min. 54 sec.: 

 Parcuri pline de gunoaie la Ungheni (în care părinţii se plâng de faptul că copiii lor nu au 

unde să se joace – 05.06.14, durata 1 min. 49 sec., poziţia a 12-a);  

 Moldoveni sărăciţi de jocurile online (după ce copiii s-au jucat online de la telefonul 

părinţilor, aceştia urmează să achite facturi exorbitante – 08.06.14, cu durata de 2 min. 53 

sec., prima ştire în buletin); 

 Zaim, inundat de apele pluviale (printre problemele satului Zaim se numără şi starea 

deplorabilă a grădiniţei – 11.06.14, durata 1 min. 52 sec., poziţia a 13-a). 
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IPOSTAZELE ÎN CARE AU FOST REFLECTAŢI COPIII ÎN ŞTIRI 

Din cei 110 copii prezentaţi în buletinele de ştiri, 88 au fost copii care şi-au exprimat opinia 

referitor la diverse probleme şi situaţii. 22 de copii care au fost vizaţi în ştiri s-au aflat în situaţii 

vulnerabile, care necesită o protecţie specială prevăzută de lege.  

 

 
 

În ipostaza de victime (art. 4 alin. (2) lit. a) și d) Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 3, 7, 9 din 

Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012) au fost mediatizaţi 10 copii (victime ale accidentelor rutiere – 3, ale 

accidentelor domestice – 3, ale violenţei domestice – 1, ale înecului – 2, ale jocurilor online – 1).  
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Contextul în care au fost filmaţi 5 copii, protagonişti a 2 reportaje despre munca copiilor în 

familiile nevoiaşe, a fost calificat drept jenant.  

În atenţia jurnaliştilor au intrat câte un singur caz de tentativă de suicid şi abuz sexual (art. 4 alin. 

(1) lit. b), alin. (2) lit. e) din Legea nr. 30 din 07.03.2013). 

Protagoniştii reportajelor despre încălcarea drepturilor copiilor la studii, în cazul şcolilor din 

Transnistria, şi două cazuri relatate de la sesiunea de bacalaureat au fost calificate drept situaţii de 

discriminare, intenţia declarată a jurnaliştilor fiind evidenţierea acestor probleme sociale.  

În reportajul Educaţie religioasă prin violenţă, difuzat la data de 29 mai 2014, durata de 2 min. 

29 sec., despre un copil victimă a violenţei domestice, postul de televiziune Publika TV a comis abatere 

de la art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 4. din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012, 

prin care se interzice discriminarea sau orice referire defavorabilă pe criterii de origine etnică, 

naţionalitate, rasă, religie sau dizabilitate.  

 

PROTECŢIA IDENTITĂŢII 

Nu au fost constatate abateri de la normele cu privire la protecţia identităţii.  

Totuşi, în reportajele Educaţie religioasă prin violenţă din 29.05.14 şi Mame la vârsta păpuşilor 

din 30.05.14 (despre 4 adolescente din Briceni care au rămas însărcinate, poziţia a 5-ea, durata 1 min. 

32 sec., identitatea copiilor protagonişti a fost protejată parţial).  

În primul reportaj, deşi nu este nominalizat numele copilului şi nici nu este filmat, este divulgat 

numele localităţii, iar copilul, fiind dintr-o familie de musulmani, este uşor de identificat pentru localnici. 

În cel de-al doilea reportaj, una dintre adolescentele rămasă gravidă este filmată, în profil, în faţa unei 

porţi (colorată mai deosebit decât altele) şi este numită Cristina, faţa este procesată electronic, dar 

vocea nu este schimbată. Dacă prenumele este cel adevărat (şi nu unul convenţional), iar poarta este 

chiar de la casa fetei, identitatea poate fi recunoscută de către localnicii din Briceni. 
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De regulă, ştirile cu implicarea copiilor nu ocupă primele poziţii în buletin, acestea fiind plasate 

pe locul al 7-lea sau al 9-lea, iar cele care abordează probleme generale figurează pe ultimele poziţii în 

listă. Trebuie de menţionat că materialele despre ultimul sunet, precum şi despre examenele de 

bacalaureat au fost pe primele locuri, şi chir au reprezentat ştirea zilei, pe data de 30.05.14, poziţia 1-a şi 

a 2-a – Din curtea şcolii la petrecere şi Ultimul sunet de clopoţel în ploaie; pe data de 02.06.14 – Ore 

numărate până la bacalaureat, şi pe data de 10.06.14 – Testul la engleză publicat pe net. În celelalte zile, 

ştirile despre derularea examenelor au fost difuzate pe poziţiile 5, 6, 8, 10 şi 16.  

 

PARTEA II  

COPILUL CONSUMATOR, EXPUS CONŢINUTULUI MEDIATIC 

Categoriile de conţinut a căror difuzare este interzisă sau limitată sunt prevăzute în Legea nr. 30 

din 07.03.2013: scenele de violenţă fizică sau verbală (art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 30 din 

07.03.2013; art. 6 lit. a) din Decizia CCA nr. 98 din 19.07.2012); imagini cu execuţii, corpuri mutilate, 

cadavre (art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 30 din 07.03.2013); descrierea mijloacelor sau circumstanţelor 

suicidului (art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 30 din 07.03.2013); limbaj licenţios şi gesturi indecente 

obscene (art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 6 lit. b) din Decizia CCA nr. 98 din 

19.07.2012); discriminare (art. 6 alin. (1) din Codul audiovizualului; art. 3 alin. (3) din Legea nr. 30 din 

07.03.2013). 
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Cele mai multe scene de violenţă au fost difuzate în cadrul reportajelor despre războiul din 

Ucraina, despre revoltele din Turcia, precum şi protestele din Brazilia din perioada Campionatului 

mondial de fotbal. 

Difuzând reportajul despre bătaia tinerilor într-un local din Chişinău, scenele de violenţă fizică au 

fost precedate de avertizarea verbală: Împart pumni prin cluburi în loc să înveţe, din data de 30.05.14, 

durata 3 min. 30 sec., pe poziţia a 7-a. 

 Publika TV a difuzat altercaţiile şi conflictul degenerat în violenţă fizică de la Comrat. 

Cele mai multe imagini cu cadavre acoperite au fost difuzate în cadrul reportajelor despre 

accidentul minier din Turcia (14-16 mai 2014) şi despre războiul din Ucraina. 

Şi postul Publika TV a difuzat imaginile preluate de pe youtube cu execuţia a doi ostatici, pe data 

de 5.06.14, ştirea Împuterniciri extinse pentru soldaţii ucraineni, cu o durată de 2 min. 17 sec., poziţia a 

13-a, dar a fost anticipată de avertizarea impusă de lege (art. 5 alin. (4) Legea nr. 30 din 07.03.2013): „În 

cazul difuzării unor scene de violenţă sau cu impact emoţional negativ, avertizarea verbală a publicului 

este obligatorie”.  

 

ANALIZA REPORTAJELOR: 

Copii implicaţi în situaţii cu conotaţie negativă, abuz fizic sau psihic  

(art. 4 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 30 din 07.03.2013) 



65 Monitorizarea posturilor audiovizuale a fost efectuată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) în temeiul 

Deciziei CCA nr. 74 din 12 iunie 2014, în baza unei metodologii elaborate de Asociaţia Presei Independente (API) în 

cadrul proiectului „Consolidarea capacităţilor instituţiilor publice şi ale mass-media de abordare etică a problemelor 

ce ţin de drepturile copilului”, implementat de API şi finanţat de UNICEF-Moldova 

 

Postul de televiziune Publika TV a difuzat un reportaj despre un caz în care copilul a fost 

prezentat drept victimă a violenţei domestice. Materialul însă a fost realizat cu abateri de la art. 4 al 

Deciziei CCA nr. 99 din 19.07.2012, conform căruia: ”În cadrul serviciilor de programe audiovizuale este 

interzisă orice referire defavorabilă sau discriminatorie la originea etnică, naţionalitatea, rasa ori religia 

copilului, precum şi la o eventuală dizabilitate a acestuia”, şi de la prevederile Legii cu privire la protecţia 

copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei, art. 4 alin. (2), conform căruia, în serviciile de 

programe radio şi televizate se interzice difuzarea informaţiei cu impact negativ asupra copiilor ce 

conţine: 

- lit. c): ”orice referire defavorabilă sau discriminatorie la originea etnică, naţionalitatea, rasa 

ori religia unui copil, precum şi la dizabilitatea acestuia”; 

- lit. h): ”interviuri şi declaraţii în care copiilor le sunt solicitate păreri referitoare la probleme 

intime de familie sau probleme care le depăşesc puterea de judecată”. 

Reportajul cu titlul Educaţia religioasă prin violenţă a fost difuzat la data de 29 mai 2014 

(buletinul informativ în limba rusă – ora 18:00:56; buletinul informativ în limba română – ora 19:01:26, 

ambele subiecte având durata de 2 min. 29 sec.). Se relatează despre un caz de violenţă domestică 

asupra unei minore din satul Răzeni, r-nul Ialoveni. Conform textului prezentatoarei, o fată de 14 ani 

dintr-o familie de musulmani a fost crunt bătută de tatăl său şi închisă în casă pentru că a refuzat să se 

conformeze unor canoane religioase impuse în familie. Fata nu a frecventat câteva zile şcoala, iar 

profesorii au sesizat poliţia despre acest caz.  

Tatăl, acuzat de violenţă domestică, a sesizat CCA cu privire la discriminare pe criterii religioase. 

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat plângerea în şedinţa publică din 25 iulie 2014. 

Potrivit informaţiei prezentate de reporter, acesta nu este primul caz de violenţă din motive 

religioase în această familie, spre confirmare se face apel la o sursă din vecini în calitate de martor. O 

locuitoare susţine: ”Chiar am văzut cum o bătea. Cu pumnii, nu ştiu cu ce ar fi bătut-o, vecinii au zis că 

era cu spatele negru, bătută, avea părul lung şi i l-a tăiat”. Un copil: ”O dată a închis-o în casă şi ea a 

sărit pe fereastră şi a venit tată-l său la două de noapte şi i-a zis că o omoară. A vrut să o însoare cu unul 

de 40 de ani şi ea nu a vrut”. Reporterul menţionează că sunt şi săteni care recunosc faptul că ”le este 

frică de vecinul lor”.  

Adelina Chiţiu, directoarea liceului din satul Răzeni, a declarat că, la momentul în care au fost 

informaţi despre acest caz de violenţă domestică, au sesizat poliţia. Ofiţerul de presă al Inspectoratului 

de Poliţie din Ialoveni, Lilia Castraveţ, a declarat că în baza acestui caz nu a fost iniţiat dosar penal, dar 

au demarat o anchetă de stabilire a circumstanţelor. Postul de televiziune specifică că tatăl fetei nu a 
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fost de găsit pentru a comenta cele întâmplate, iar autorităţile locale declară că această familie se află în 

evidenţa asistenţilor sociali.  

În cadrul aceluiaşi subiect difuzat la ora 18:00, în limba rusă, sunt date comentarii suplimentare 

cu privire la familia de confesiune musulmană. Reporterul susţine că această familie musulmană este 

cunoscută de toţi în acest sat, iar locuitorii nu o singură dată au fost martori ai cruzimii capului acestei 

familii, care este şi liderul Organizaţiei musulmane din localitate. În acest context, vecinii din localitate 

declară următoarele: ”Вера у них такая, он мусульманин, он издевается над детьми, только 

вредит им”; ”Кто знает что у него в голове, он может найти и убить даже в Кишинёве, он 

ненормальный”.  

În cadrul subiectului a fost solicitată părerea unui copil despre această familie, în pofida faptului 

că acesta nu are vârsta care i-ar permite să analizeze şi să se expună asupra unor probleme de acest fel. 

Deşi în societate există asemenea opinii, instituţiile media ar trebui să le trateze cu mai multă 

precauţie, iar mediatizarea lor urmează să fie făcută în cazuri excepţionale şi aducând mai multe puncte 

de vedere, recurgând la o analiză mai amplă. Editorii de la Publika TV au admis reproducerea unor opinii 

cu caracter discriminatoriu la adresa reprezentantului unei religii, iar reporterii au stabilit o legătură 

cauzală între violenţă şi religie. Prin aceasta, postul de televiziune Publika TV a comis derogări şi de la 

prevederile legale sus-citate, precum şi de la art. 13 din Codul de conduită al radiodifuzorilor, care 

prevede: ”Radiodifuzorii sunt datori să nu discrimineze nicio persoană pe motive de rasă, etnie, religie, 

sex, vârstă, orientare sexuală ori dizabilităţi şi să nu instige la ură şi violenţă atunci cînd relatează fapte 

sau îşi exprimă opiniile”.  

De menţionat că în Codul deontologic al jurnalistului există o recomandare pentru asemenea 

situaţii: ”4.16 Jurnalistul menţionează apartenenţa etnică a unei persoane doar când acest lucru este 

relevant din punct de vedere editorial”. 

În cadrul şedinţei publice din 25 iulie 2014, membrii CCA au menţionat faptul că jurnalistul care 

a realizat reportajul a făcut o greşeală stabilind legătura între religia familiei şi cazul de violenţă din 

această familie şi a realizat materialul cu abaterile relevate mai sus. Totodată, a fost subliniat faptul că 

această eroare a fost identificată, analizată şi corectată în mod public, în aceeaşi zi, în emisie directă, în 

prime-time, chiar de jurnalişti şi realizatorii de emisiuni. Astfel, cazul a fost discutat în cadrul emisiunii 

,,Ţara lui Dogaru”, cu o durată de 52 min. 29 sec., de la ora 19:50. Emisiunea a fost realizată respectând 

rigorile şi standardele profesionale, în platou fiind invitaţi specialişti şi experţi din domeniile care au 

tangenţă cu acest caz: un jurist de la Centrul Naţional de prevenire a abuzului faţă de copii, un avocat, 

un lector universitar şi un lector la Catedra de psihologie şi asistenţă socială, care este musulman, iar 

prin telefon au intervenit directoarea liceului din satul Răzeni şi tatăl minorei. Tatălui minorei i s-au 
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acordat 18 min. de emisie în direct, timp în care a avut posibilitatea să-şi explice poziţia şi să ofere 

replică acuzaţiilor aduse. Datorită acestei intervenţii şi prezenţei specialiştilor invitaţi în cadrul emisiunii, 

în urma discuţiilor purtate, realizatorii postului de televiziune Publika TV au indicat asupra erorilor 

jurnalistice produse în cadrul reportajului mediatizat la orele 18:00 şi 19:00. Erorile vin nu doar din 

partea jurnaliştilor, dar reflectă şi o percepţie a societăţii civile, care a făcut legătura dintre violenţă şi 

apartenenţa religioasă. Concluziile emisiunii au vizat: necesitatea de a interveni şi a proteja fiecare copil 

în cazurile de violenţă, indiferent de religie, situaţie socială, etnie etc.; necesitatea integrării şi 

convieţuirii armonioase a minorităţilor etnice, religioase în comunitate. Totodată, trebuie de menţionat 

faptul că în următoarele buletine informative, acest reportaj a fost completat cu poziţia tatălui minorei 

agresate, în care este explicată poziţia sa în ceea ce priveşte apartenenţa sa religioasă. 

Considerăm că acest caz este un exemplu concludent că atunci când jurnaliştii acţionează cu 

bună-credinţă, urmăresc stabilirea adevărului şi identificarea unor soluţii, respectând cerinţele 

profesioniste, scopul este atins.  

 

Suicid şi tentativă de suicid  

Suicidul şi tentativele de suicid sunt calificate drept „informaţie cu impact negativ asupra 

copiilor”, dar mediatizarea acestora nu este interzisă expres prin lege, ci doar „limitată în condiţiile legii” 

(art. 3 alin (2) din Legea nr. 30 din 07.03.2013), în special este interzisă difuzarea informaţiei cu caracter 

personal. Referitor la cazurile de suicid, legea prevede, la art. 4 alin. (1): ”În mijloacele de informare în 

masă se interzice publicarea informaţiei ce conţine date cu caracter personal în cazurile în care: 

b) se dau publicităţii datele cu caracter personal ale unui copil care fie şi-a provocat leziuni 

corporale ori a încercat să o facă, fie s-a sinucis ori a făcut o tentativă de sinucidere, ceea ce permite 

identificarea acestuia”. 

Postul Publika TV a difuzat un reportaj de 1 min. 19 sec. despre un caz de suicid: S-a aruncat de 

la etajul 3, pe data de 02.06.2014, pe poziţia a 4-a în lista ştirilor din buletin (cazul a fost mediatizat şi de 

celelalte posturi: Prime TV, Moldova 1, Jurnal TV, Pro TV). Deşi identitatea victimei a fost protejată şi 

norma juridică a fost respectată, reportajul este realizat pentru a satisface curiozitatea publicului. De 

menţionat că autorii reportajului nu utilizează artificii lexicale, menţin registrul sobru al relatării faptelor: 

„O tânără de 14 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a aruncat de la etajul 3 al unui bloc şi a 

căzut pe acoperişul unei anexe de la parter. Incidentul s-a produs noaptea trecută în sectorul Buiucani al 

capitalei”, comunică prezentatoarea. Totuşi, curiozitatea publicului este suscitată prin structura 

discursivă a reportajului atât la nivelul limbajului verbal, cât şi al celui vizual.  
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Astfel, după ce suntem anunţaţi despre un caz de suicid (de facto, suntem alertaţi), urmează 

reportajul cu imagini de la faţa locului, fără comentarii, căci imaginile în sine sunt spectaculoase: imagini 

scurte, tăiate abrupt, care se succed pe un fundal sonor cadenţat, marcând succesiunea imaginilor de 

gros-planuri cu maşina SMURD-ului, cu o ambulanţă, doi salvatori la un etaj de sus, funii şi cârlige care 

prind o brancardă, care este coborâtă pe un cablu. Toate acestea construiesc, la rândul lor, un alt fir al 

fabulei: operaţiunea de coborâre de la etaj a victimei. În modul acesta, reportajul are două linii de 

subiect la fel de incitante: tentativă de suicid şi operaţiunea dificilă de salvare de pe acoperiş, fiecare 

având o sursă directă de informaţie. 

Mama victimei este cea care confirmă în faţa camerei de luat vederi că a fost o tentativă de 

suicid şi oferă detalii despre starea sănătăţii fiicei sale: „Este pentru a doua oară. A fost internată la 

spitalul de psihiatrie. A chemat-o afară un tânăr necunoscut, eu însă nu i-am permis să iasă. S-a aruncat, 

medicii spun că are fractură la coloana vertebrală”. Informaţia este completată de ofiţerul de presă al 

Serviciului Situaţii Excepţionale, care oferă detalii despre desfăşurarea operaţiunii de salvare. În 

încheierea reportajului aflăm că jurnalistul a încercat să afle care este starea tinerei, dar „Medicii de la 

Spitalul ”V. Ignatenco”, unde se află tânăra, nu au vrut să ne spună în ce stare se află aceasta”. Reacţia 

medicilor pare să fie în acord cu normele deontologice care ţin de confidenţialitatea informaţiei de acest 

gen. (De menţionat că acest principiu nu a mai funcţionat în cazul celorlalte televiziuni, care au obţinut 

interviuri de la medicii aceleiaşi instituţii.) 

Reportajul a fost realizat cu respectarea normelor legale. Dar subiectul a fost prezentat nu 

pentru că este în interesul societăţii, ci pentru a alimenta gustul publicului pentru senzaţional.  

 

Copii aflaţi în stare de suferinţă: în contextul unor fenomene sociale negative (accidente, dispute 

familiale, abuz de alcool etc.), inclusiv în calitate de victime sau martori (art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din 

Legea nr. 30 din 07.03.2013); copil decedat (art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 3 

din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012).  

Din cele 14 reportaje în care sunt reflectate situaţii ce cad sub incidenţa articolelor sus-citate, 3 

relatează despre decesul copiilor:  

 31 de copii şi un adult au ars de vii în Columbia (informaţia a fost difuzată de toate posturile) 

– 19.05.14, durata 1 min. 20 sec., poziţia a 12-a; 

 Un copil de 13 ani s-a înecat într-un lac din oraşul Cahul chiar sub ochii părinţilor – 26.05.14, 

durata 38 sec., poziţia a 13-a: 
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 Adolescent lovit mortal pe şosea. Un băiat de 13 ani a fost lovit mortal pe şoseaua de 

centură a or. Soroca, acesta se întorcea de la înot – 07.06.14, durata 1 min. 25 sec., poziţia a 

7-a. 

Reportajele au fost realizate fără abateri de la cadrul legal, au fost prezentate imagini cu planuri 

lungi sau planuri generale cu corpurile copiilor decedaţi acoperite. Nu au fost intervievate rudele, doar 

în cazul accidentului rutier, informaţia este completată de comandantul plutonului de patrulare a 

traseului. 

În grupajul de ştiri pe scurt, la data de 14.06.14 un voice over de 32 de secunde informează 

despre doi tineri accidentaţi de o ambulanţă în or. Ungheni.  

Au fost realizate 2 reportaje despre copiii victime ale accidentelor domestice: 

 Copii intoxicaţi cu medicamente, cu o durată de 1 min. 31 sec., poziţia a 4-a, difuzat pe data 

de 14.05.14, în care identitatea victimelor este protejată, iar fraza de încheiere a 

reportajului: „Medicii atenţionează părinţii să nu lase medicamentele la îndemâna copiilor” 

reorientează mesajul ştirii, reducând nota senzaţionalului, conferindu-i utilitate publică; 

 Un alt reportaj, Copil stropit cu acid, difuzat la data de 31.05.14, cu o durată de 2 min. 38 

sec., poziţia a 7-a, realizat într-un salon de la Spitalul ”E. Coţaga”, relatează despre 

circumstanţele producerii accidentului, explicaţiile sunt oferite chiar de mama copilului, iar 

un medic vorbeşte despre starea pacientului. Faţa copilului este procesată electronic, în 

gros-plan fiind prezentate detalii ale corpului bandajat; 

 Reportajul Doi copii salvaţi de SMURD de la etajul 5 din 27.05.14, de 58 sec., poziţia a 16-a, 

are o conotaţie pozitivă, întrucât, deşi relatează despre un caz şocant, în care doi copii s-au 

aflat într-o situaţie de risc pentru viaţă, dar a avut un final fericit (informaţia a fost difuzată 

de toate posturile).  

 

ALTE SUBIECTE RELEVANTE 

Două reportaje au abordat problema copiilor care muncesc. Alegerea temei a fost determinată 

de datele calendaristice: primul reportaj – Copilărie furată de muncă şi datorii, a fost realizat cu ocazia 

Zilei internaţionale a copiilor, pentru a ilustra cum se răsfrâng diferenţele sociale asupra vieţii copiilor. 

Cel de-al doilea material – Muncesc din copilărie alături de părinţi. Mii de copii din Republica 

Moldova îşi petrec vacanţă lucrând la câmp alături de părinţi, pe poziţia a 14-a, de 1 min. 59 sec., a fost 

difuzat la 12.06.14, de Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor (acest moment este 

evidenţiat în intro-ul ştirii). 
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Problema muncii copiilor este formulată printr-o frază generală în intro: „În loc de odihnă, mii de 

copii din Moldova petrec vacanţa de vară muncind, nici nu ştiu cum este în taberele de odihnă”. În 

reportaj sunt prezentaţi câţiva copii care îndeplinesc diverse munci: mătură, spală, cosesc, prăşesc. 

În ambele reportaje, prezenţa copiilor este asigurată de acordul părinţilor. 

Totuşi, considerăm că fraza: „De obicei, copiii antrenaţi în munci fizice provin din familii 

nevoiaşe” au plasat copiii filmaţi într-o ipostază jenantă, sugerând ideea că munca ar fi o activitate 

degradantă, deplasând accentele problemei. Copiii pot să lucreze, ei au acest drept, dar este important 

să le fie asigurate condiţii pe potriva vârstei, problema socială vizează exploatarea muncii copiilor, şi nu 

faptul că munca în sine ar fi ruşinoasă sau interzisă. 

În material a fost solicitată opinia asistentului social din localitatea în care a fost realizat 

materialul, care însă nu vorbeşte nimic despre munca copiilor, ci explică faptul că se depun eforturi 

pentru ca „cel puţin un copil sau chiar doi” dintr-o familie nevoiaşă să poată merge vara la tabără.  

Reportajul se încheie constatând o problemă: „Asistenţii sociali din Republica Moldova nu au 

posibilitatea de a controla şi monitoriza numărul de ore muncite de copii”. 

 

REFLECTAREA EXAMENELOR DE BACALAUREAT 

Postul a abordat în 2 materiale situaţia copiilor cu dizabilităţi şi asigurarea accesului acestora la 

examene.  

 Copii cu nevoi speciale discriminaţi la BAC, în care este relatată situaţia unui candidat cu 

dizabilităţi (paralizie cerebrală infantilă), căruia Ministerul Educaţiei a refuzat să-i acorde un 

spaţiu special şi un însoţitor (din data de 26.05.14, durata 2 min. 10 sec., poziţia a 10-a).  

Titlul reportajului anunţă o problemă socială importantă: asigurarea drepturilor copiilor cu 

dizabilităţi la studii şi încălcarea acestor drepturi. Potrivit autorului reportajului, responsabil de 

discriminarea persoanelor cu nevoi speciale s-ar face Ministerul Educaţiei, care, aşa cum anunţă ştirea: 

„refuză să le acorde un spaţiu special şi un însoţitor”. Acuzaţia se sprijină pe plângerea unei mame şi a 

fiicei sale, care, suferind de paralizie cerebrală infantilă, doreşte să susţină examenele. Jurnalistul 

generalizează această situaţie individuală, formulând o concluzie pentru întregul sistem şi prezentând-o 

drept un fapt împlinit. Din reportaj nu este clar dacă există vreo decizie oficială asupra acestui caz, nici 

dacă legislaţia prevede măsurile de asigurare a condiţiilor de examinare a persoanelor cu dizabilităţi. Din 

reportaj lipseşte poziţia ministerului, căruia i se aduc acuzaţii.  

 Cel de-al doilea subiect, difuzat pe data de 05.06.14, cu o durată de 1 min. 20 sec., poziţia a 

5-ea în lista subiectelor din buletin, anunţă un nou caz de discriminare, al unei absolvente 

din Glodeni: Elevă cu dizabilităţi discriminată la BAC. Ministerul Educaţiei a refuzat să creeze 
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o comisie specială care să o examineze la domiciliu o elevă cu nevoi speciale din Glodeni. 

Informaţia este prezentată de către un reporter, din studio, alături de un video wall pe care 

sunt proiectate imagini simbolice. Sursa informaţiei este anunţată: ”cazul a fost sesizat de 

avocatul parlamentar Tudor Lazăr, care consideră că Ministerul Educaţiei a luat o decizie 

formală în cazul acestei absolvente şi nu a creat condiţiile necesare pentru susţinerea 

examenelor”. Poziţia ministerului este citată prin enunţarea conţinutului deciziei emise.  

Totodată, au fost prezentate şi situaţiile pozitive, în care copiii cu nevoi speciale au reuşit să 

susţină examenele:  

 14 absolvenţi de liceu au susţinut examenele de bacalaureat la domiciliu, deoarece liceele nu 

dispun de rampe de acces – 17.06.14, cu durata de 01 min. 23 sec., poziţia a 4-a, 

/E/nt/Cds/rs; 

 Absolvenţi de liceu se bucură că au reuşit să susţină examenul de bacalaureat – 17.06.14, cu 

durata de 1 min. 17 sec., poziţia a 3-a; 

 Reportajul 19 Cazuri de fraudă la BAC (din data de 06.06.14) a conţinut informaţie amplă 

despre asigurarea drepturilor copiilor cu nevoi speciale, fiind prezentate interviuri cu doi 

copii cu dizabilităţi care îşi exprimă mulţumirea că au participat la examene.  

 

Lista reportajelor cu o conotaţie negativă care au vizat problemele de educaţie şi instruire 

 150 copii din Vulcăneşti, în pericol. Despre o grădiniţă care necesită reparaţii urgente (din 

data de 26.05.14, poziţia a 9-a);  

 Copii cu nevoi speciale discriminaţi la BAC. Este relatată situaţia unui copil cu dizabilităţi 

(paralizie cerebrală infantilă) căruia Ministerul Educaţiei refuză să-i acorde un spaţiu special 

şi un însoţitor (din data de 26.05.14, cu durata de 2 min. 10 sec., poziţia a 10-a);  

 Miliţienii, "oaspeţi" la ultimul sunet. Se relatează despre impedimentele cu care se confruntă 

directorul gimnaziului din Corjova, r-nul Dubăsari, în organizarea festivităţii ultimului sunet 

(din data de 30.05.14 , cu durata de 2 min. 31 sec., poziţia a 3-a); 

 Noi presiuni asupra şcolilor din Transnistria. Despre situaţia gimnaziului din satul Corjova, 

care a fost amendat de autorităţile transnistrene cu 100 de mii de lei pentru că nu a plătit 

chiria (din data de 31.05.14, cu durata de 2 min. 5 sec., poziţia a 4-a); 

 Elevă cu dizabilităţi discriminată la BAC. Ministerul Educaţiei a refuzat să creeze o comisie 

specială pentru susţinerea examenelor la domiciliu (din data de 05.06.14, cu durata de 1 

min. 20 sec., poziţia a 5-ea); 
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 Testul la matematică, rezolvat pe internet. Pe reţelele de socializare au apărut mai multe 

poze cu exerciţiile rezolvate de la examenul de matematică pentru clasa a 9-a (din data de 

05.06.14, cu durata de 1 min. 51 sec., poziţia a 6-a);  

 Testul la engleză, postat pe internet. Aproape 12 mii de elevi au susţinut BAC-ul la limba 

engleză, iar aproximativ 11 – la limba franceză (din data de 10.06.14, cu durata de 2 min. 53 

sec., poziţia a 10-a). 

Deşi reportajele au relatat despre fenomene negative, merită de remarcat faptul că editorii nu 

au dramatizat şi nu au amplificat informaţia cu ajutorul unor lexeme care au un câmp semantic cu o 

conotaţie negativă sau o încărcătură emotivă negativă (de ex: fraude, nereguli etc.). Din punctul de 

vedere al atitudinii jurnaliştilor faţă de evenimentele relatate, reportajele au abordat o perspectivă 

neutră, limitându-se la constatarea faptelor. 

 

CONCLUZII 

Postul de televiziune Publika TV a alocat subiectelor cu participarea copiilor 2 ore 31 min. 3 sec., 

care reprezintă o cotă parte de 11% din totalul ştirilor. 

De regulă, ştirile cu implicarea copiilor nu ocupă primele poziţii în buletin, acestea fiind plasate 

pe locul al 7-lea sau al 9-lea, iar cele care abordează probleme generale figurează pe ultimele poziţii în 

listă, excepţie au fost zilele care au marcat finalizarea anului de studii şi începerea examenelor de 

bacalaureat.  

Ştirile cu o conotaţie pozitivă prevalează faţă de cele cu o conotaţie negativă – 41,34% faţă de 

26,67%, celor neutre revenindu-le 31,99%. 

În perioada de raport, din punct de vedere cantitativ s-a acordat prioritate ştirilor din domeniul 

educaţiei, acest lucru fiind determinat de specificul calendaristic de sezon.  

Postul de televiziune Publika TV nu mizează pe comunicarea detaliilor şocante legate de 

infracţiuni, violuri şi alte cazuri de agresiune. Lipsesc din agenda editorială reportajele despre situaţiile 

psihoemoţionale dramatice.  

O serie de reportaje denotă preocuparea jurnaliştilor pentru abordarea unor fenomene sociale 

importante, cum ar fi asigurarea dreptului la studii a persoanelor cu dizabilităţi, problema muncii 

copiilor, consecinţele abuzului sexual sau ale neglijenţei părinteşti.  

Nu au fost constatate abateri de la normele cu privire la protecţia identităţii.  

Nu au fost constatate abateri de la normele cu privire la condiţiile de difuzare a informaţiei cu 

impact negativ. 
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DEROGĂRI DE LA CADRUL NORMATIV 

Postul de televiziune Publika TV a comis abatere de la art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 30 din 

07.03.2013; art. 4. din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012, prin care se interzice discriminarea sau orice 

referire defavorabilă pe criterii de origine etnică, naţionalitate, rasă, religie sau dizabilitate, în cadrul 

reportajului Educaţie religioasă prin violenţă, difuzat la data de 29 mai 2014, durata de 2 min. 29 sec., 

despre un copil-victimă a violenţei domestice, fapt pentru care a fost sancţionat cu avertizare publică 

prin Decizia CCA nr.106 din 25 iulie 2014. 

 

TV 7 

 

PARTEA I 

COPILUL PROTAGONIST AL PRODUCŢIILOR MEDIA 

În perioada de raport au fost monitorizate 33 de buletine de ştiri, dintre care 19 ediţii 

informative au conţinut subiecte despre copii. În cadrul lor au fost difuzate 34 de reportaje în care au 

fost implicaţi sau vizaţi copiii.  

Timpul total de emisie alocat principalului buletin informativ a constituit 6 ore 56 min. 11 sec., 

subiectele cu participarea copiilor au avut durată totală de 1 oră 3 min. 24 sec. 

91%

9%

Reportaje cu implicarea copiilor

Alte reportaje

Cota parte a ştirilor

 

 

DISTRIBUŢIA REPORTAJELOR ÎN FUNCŢIE DE TEMĂ 

Din totalul reportajelor cu şi despre copii, cele mai multe, 15 la număr, au reflectat subiecte ce 

vizează educaţia şi instruirea (E), cu o durată totală de 29 min. 26 sec. 
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7 materiale, ocupând 13 min.18 sec. (PG), au abordat problemele de interes general care 

vizează şi copii, inclusiv distracţiile dedicate acestora, reportaje în care copiilor le-a fost solicitată opinia. 

3 reportaje cu implicarea copiilor (timp total de 6 min. 7 sec.) au abordat tematici sau au 

reflectat evenimente destinate adulţilor (ALT), copiii fiind în calitate de martori sau participanţi care îşi 

exprimă opinia (desfăşurarea unor concursuri, concerte, sărbători şi festivaluri etc.). 

În 3 reportaje (Sdr) au fost vizate câteva situaţii sociale vulnerabile sau drame. Astfel, problema 

adopţiei a fost abordată, în contextul Zilei familiei, într-un reportaj amplu de 2 min. 2 sec. (15.05.14, 

poziţia a 4-a) – Nevoie de familie. Un voice over de 23 sec. informează despre un caz de înec: Un băiat de 

13 ani s-a înecat în râul Nistru (16.06.14, poziţia a 15-a), iar cel de-al treilea material relatează despre 

drama copiilor din Ucraina în criză (2.06.14, durata 1 min. 24. sec., poziţia 1-a). 

Un alt reportaj (ACS) a vizat, în acelaşi context, necesitatea carităţii şi solidarităţii: Nevoie de 

familie (durata 2 min. 1 sec., poziţia a 4-a).  

Un reportaj (S) a avut în centrul atenţiei condiţiile precare de viaţă ale unui copil orb, care 

protestează solicitând o locuinţă: Drepturi doar pe hârtie (14.05.20), durata 2 min. 41 sec., poziţia a 8-a. 

2 voice over-uri (ID) de câte 17 şi 23 de secunde relatează despre două infracţiuni comise de 

copii. 
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CONOTAŢIA REPORTAJELOR: 

Din numărul total al reportajelor despre copii difuzate, 35,29% au avut un mesaj pozitiv, 44,12% 

– neutru şi 17,65% – un mesaj negativ. 
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Din volumul total al timpului acordat, ştirile pozitive au avut o pondere de 39,20 %, cu o durată 

de 24 min. 51 sec; cele negative au constituit 13,14%, ocupând 8 min.20 sec., cel mai mult timp de 

emisie, 30 min. 13 sec., a fost acordat materialelor cu un conţinut neutru – 47,66%. 

 

 

Din cele 15 materiale media care au vizat domeniul educaţiei şi instruirii 2 au avut un mesaj 

pozitiv, trei au relatat despre neajunsurile, neregulile şi nemulţumirile de la examenele de bacalaureat, 

iar celelalte 10 au avut o conotaţie neutră.  
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IPOSTAZELE ÎN CARE AU FOST REFLECTAŢI COPII ÎN ȘTIRI 

În cadrul celor 34 de materiale media au fost mediatizaţi 53 de copii. Dintre aceştia, 44 şi-au 

expus opinia referitor la evenimentele şi fenomenele din jurul lor. 9 copii care au fost vizaţi în ştiri s-au 

aflat în situaţii vulnerabile, care necesită o protecţie specială prevăzută de lege. 

 

 

 

Despre 3 copii suspectaţi de a fi intrat în conflict cu legea au fost difuzate două relatări scurte, 

un alt voice over a informat despre decesul unui copil, înecat în râu. 

Din cei 4 copii calificaţi la codul Cdr, unul a fost protagonistul reportajului Drepturi doar pe 

hârtie (14.05.20); despre doi copii rămaşi fără grijă s-a relatat în reportajul Nevoie de familie (15.05.14); 

un copil a fost salvat de la înec, vorbindu-se într-un voice-over. 

 

PROTECŢIA IDENTITĂŢII 

Postul de televiziune TV 7 a asigurat protecţia identităţii în toate cazurile conform legislaţiei. 
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PARTEA II 

COPILUL CONSUMATOR, EXPUS CONŢINUTULUI MEDIATIC 

Categoriile de conţinut a căror difuzare este interzisă sau limitată sunt prevăzute în Legea nr. 30 

din 07.03.2013: scenele de violenţă fizică sau verbală (art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 30 din 

07.03.2013; art. 6 lit. a) din Decizia CCA nr. 98 din 19.07.2012); imagini cu execuţii, corpuri mutilate, 

cadavre (art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 30 din 07.03.2013); descrierea mijloacelor sau circumstanţelor 

suicidului (art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 30 din 07.03.2013); limbaj licenţios şi gesturi indecente 

obscene (art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 6 lit. b) din Decizia CCA nr. 98 din 

19.07.2012); discriminare (art. 6 alin. (1) din Codul audiovizualului; art. 3 alin. (3) din Legea nr. 30 din 

07.03.2013). 
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CONCLUZII 

Postul de televiziune TV 7 a alocat o cotă parte de 9% subiectelor cu implicarea copiilor, ceea ce 
constituie 1 oră 3 min. 24 sec.  47, 66% din totalul timpului acordat revine știrilor  ce transmit informaţii  
neutre sub aspectul fenomenelor sau cazurilor reflectate, 39,14% sunt acoperite de știrile cu un conţinut 
pozitiv, iar cele despre situaţii şi fenomene negative constituie 13,14%. 
Din numărul total al reportajelor (34) cele mai multe, 15 la număr,  au reflectat subiecte ce vizează 
educaţia și instruirea (E). 
Postul de televiziune TV 7 a difuzat doar 6 materiale despre situaţii limită și fenomene de context 
negativ în care s-au aflat copiii, trei dintre acestea reprezintă informaţii din comunicatele Ministerului 
Afacerilor Interne sau ale Departamentului Situaţii speciale.  Din agenda editorială au lipsit știrile despre 
abuzuri, cazuri de suicid  și alte forme de agresiune în care ar fi fost vizaţi copiii.  
Postul de televiziune TV 7  a respectat prevederile art. 5 din Legea nr. 30 din 07.03.2013 cu privire la 
limitarea răspândirii informaţiei cu impact negativ asupra copiilor.  
 

 

 

 

 

 

 

 


