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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 30 au avut materiale în 

care au fost implicaţi sau vizaţi copiii: în total 47 de reportaje.  

Subiectele cu participarea copiilor au avut o durată totală de 1 oră 25 min. 52 sec. 

 

 

 

DISTRIBUŢIA REPORTAJELOR ÎN FUNCŢIE DE TEMĂ 

Cele mai multe reportaje, 15 la număr, au abordat probleme de instruire şi educaţie (E), constituind 

23 min. 30 sec.  
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Problemele de interes general (PG) care vizează şi copiii, inclusiv distracţiile dedicate acestora, 

reportaje în care copiilor le-a fost solicitată opinia, au fost reflectate în 10 reportaje, iar altele 3 au 

mediatizat evenimente destinate adulţilor (ALT), la care copiii au participat în calitate de martori sau 

protagonişti (desfăşurarea unor concursuri, concerte, sărbători şi festivaluri etc.), timpul alocat 

constituind 23 min. 11 sec. şi, respectiv, 6 min. 34 sec.  

 

 

Din cele 9 reportaje, cu un timp total de 14 min. 10 sec., calificate la codul Sdr, situaţii limită, cazuri 

dramatice sau de context jenant, 5 au relatat despre accidente rutiere, două despre cazuri de înec, unul 

despre eficienţa liniei fierbinţi, la două luni de la lansare, şi oportunitatea de a semnala cazuri de abuz şi 

rele tratamente faţă de copii; un material despre un copil a cărui custodie este disputată de părinţi în 

condiţii de divorţ.  

Nu au fost raportate cazuri de 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.  

La codul ID (infracţiuni şi contravenţii) au fost înregistrate 3 reportaje (3 min. 31 sec.), două au 

relatat despre tentative de trecere ilegală a frontierei cu România, un material despre cazul fetei de 16 

ani dispărută de acasă cu 80 000 de lei.  
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Spre deosebire de prima perioadă de raport, au fost difuzate mai multe materiale (5 la număr) care 

au vizat probleme de sănătate publică (M), şi anume situaţia epidemiologică privind hepatita. Postul 

public de televiziune Moldova-1 a realizat un material de atenţionare a cetăţenilor cu privire la riscurile 

de îmbolnăvire şi la metodele de profilaxie (19.07.2014, Hepatita în spitale, durata 1 min. 4 sec., poziţia 

a 11-a), a relatat două zile consecutiv despre cazurile de îmbolnăvire a copiilor din localitatea Drăguşeni 

(21.07.14, Medicii bat alarma, durata 3 min. 11 sec., poziţia a 12-a; şi 22.07.14, Hepatita se răspândeşte, 

durata 1 min. 4 sec., poziţia a 8-a). Problema hepatitei a fost abordată în buletinul din 26.07.14 – Nu 

hepatitei (durata 2 min. 12 sec., poziţia a 8-a). Un alt material calendaristic prilejuit de Ziua mondială de 

combatere a hepatitei a fost realizat pe data de 28.07.2014 – Ziua mondială a hepatitei, durata 2 min. 1 

sec.  

Un reportaj a făcut apel la caritate, iar altul a adus în prim-plan acţiunile de caritate întreprinse de o 

persoană privată (ACS).  
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În perioada de raport, postul public de televiziune Moldova-1 nu a difuzat materiale din categoriile 

tematice: consum de alcool şi droguri printre copii, cazuri de suicid, violenţă, abuz sexual, acţiuni 

filantropice. 

 

CONOTAŢIA REPORTAJELOR: 

Din numărul total al reportajelor despre copii difuzate, 16 au avut un mesaj pozitiv, 16 au transmis 

informaţie cu un conţinut negativ, iar 15 au vehiculat un mesaj neutru.   

Din volumul total al timpului acordat ştirilor cu implicarea copiilor, cele pozitive au avut o durată 

totală de 31 min. 23 sec., constituind 36,55%, cele negative au reprezentat 31,17%, ocupând 26 min. 46 

sec., iar ştirile neutre au acumulat 32,28%, cu un volum de timp de 27 min. 43 sec. 

 

 

Cele mai multe ştiri despre evenimente şi exemple pozitive au fost din domeniul culturii, al 

divertismentului sau al petrecerii timpului liber la care au participat şi copiii, în total 18 min. 10 sec. 
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Informaţia pozitivă a fost dominantă în ştirile din domeniul educaţii, rezervându-li-se 9 min. 35 sec., 

în cadrul a 6 reportaje, şi altele 7 cu mesaj neutru, constituind 9 min. 17 sec., faţă de cele 2 cu un 

conţinut negativ, cu o acoperire de 4 min. 6 sec. Moldova-1 a abordat într-un material de 2 min. 5 sec. 

rezultatele examenului de bacalaureat (Bac-ul picat pe jumătate, din 30.06.14, poziţia 1-a), iar cel de-al 

doilea subiect a relatat despre persecutarea elevilor şi profesorilor de la gimnaziul din Corjova (Gimnaziu 

ameninţat, din 15.07.14, durata 2 min. 1 sec., poziţia 1-a). Cele mai multe ştiri pozitive au avut drept 

sursă activităţile şi practicile taberelor de odihnă (Odihna copiilor, despre programele culturale de la 

tabăra de odihnă din raionul Drochia, durata 1 min. 58 sec., poziţia a 23-a; Energia de lângă tine, despre 

un proiect educaţional susţinut de Uniunea Europeană şi Guvernul Moldovei, desfăşurat la o tabără din 

Criuleni, din 16.07.14, durata 2 min. 32 sec., poziţia a 21-a; Schimb de tabere, despre un proiect moldo-

român, din 29.07.14, durata 23 sec., poziţia a 18-a), alte două materiale au relatat despre practicile de 

reparaţie a şcolilor (Cantină din banii SUA, despre reparaţia gimnaziului din satul Gradişte, Cimişlia, din 

08.08.14, durata 1 min. 57 sec., poziţia a 10-a; Pregătiri pentru noul an, despre renovarea şcolilor din 

raionul Edineţ, din 10.08.14, durata 1 min. 37 sec., poziţia a 8-a). 

 

IPOSTAZELE ÎN CARE AU FOST REFLECTAŢI COPIII ÎN ŞTIRI 

În cadrul celor 47 de reportaje au fost mediatizaţi 45 de copii. Dintre aceştia, 31 şi-au expus opinia 

referitor la evenimentele şi fenomenele din jurul lor. 14 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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Cei mai mulţi dintre copiii despre care s-a relatat în buletinele de ştiri – 11, 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 – 7, ale înecului – 2, în alte situaţii periculoase – 2. Alţi trei copii au 

fost protagoniştii reportajelor despre cazurile de hepatită şi despre dispariţia unei fete de acasă. 

 

PROTECŢIA IDENTITĂŢII 

Protecţia identităţii a fost asigurată în toate materialele conform legislaţiei. Totuşi, în cadrul 

monitorizării, un reportaj a trezit mai multe obiecţii. Materialul Între două focuri (din 13.07.2014, durata 

3 min., poziţia a 8-a) relatează despre conflictul dintre doi părinţi divorţaţi, care îşi dispută custodia 

copilului. Faţa copilului, aflat în situaţie vulnerabilă, este procesată electronic, în schimb, sunt divulgate 

numele părinţilor. Această situaţia nu a fost calificată drept abatere, întrucât filmările au fost realizate la 

solicitarea şi cu acordul adulţilor, dar în contextul materialului realizat s-a ţinut cont nu atât de interesul 

superior al copilului, cât de interesele celor doi adulţi. (Mai multe detalii la compartimentul Analiza 

reportajelor.) 
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Conform diagramei, în medie, ştirile despre copii sunt plasate pe locurile 8-11 în desfăşurătorul 

buletinelor informative. Totuşi, în perioada de raport au fost câte trei zile în care aceste ştiri au ocupat 

primele două locuri, iar în altele 4 s-au aflat pe poziţia a 3-a, în majoritatea cazurilor fiind ştiri cu o 

conotaţie negativă, despre neajunsuri, drame sau accidente nefaste. Astfel, ştirea zilei în trei buletine a 

fost:  

 Bac-ul picat pe jumătate (30.06.14, durata 2 min. 5 sec.); 

 Viaţa are prioritate (despre accidentul rutier în care au avut de suferit 3 copii, din 03.07.14, 

durata 1 min. 46 sec.); 

 Gimnaziu ameninţat (despre situaţia gimnaziului din Corjova, din 15.07.14, durata 2 min. 1 sec.). 

Ştirile care au fost plasate pe poziţia a doua au relatat despre un accident rutier, despre un caz de înec şi 

un material cu un conţinut calificat drept neutru, despre plajele din capitală pe timp de caniculă. 

 

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. 
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(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). 

 

 

Cele mai multe ştiri în care au fost difuzate imagini cu corpuri mutilate sau cadavre au relatat despre 

evenimentele din Ucraina: conflictul armat şi accidentul aviatic din 17.07.14, în toate cazurile acestea au 

fost procesate electronic sau au fost filmate în planuri generale.  

De menţionat că în fişele de monitorizare nu au  fost incluse toate materialele la aceste subiecte, ci 

doar cele care au avut secvenţe al căror conţinut şocant s-a aflat la limita admisibilităţii.  

 

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 trei materiale ai căror protagonişti cad sub protecţia 

dispoziţiilor citate: 

 30.06.14, S-au pornit în Europa, voice-over de 35 sec.;  

 15.07.14, Încă 2 copii s-au pornit ilegal în Europa, durata 1 min 07 sec.;  

 02.08.14, Culmea distracţiei, durata 1 min. 49 sec., poziţia a 5-a. 
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Primele două ştiri au fost ilustrate cu imagini simbolice de arhivă (postul vamal, râul Prut, grănicerii 

care patrulează frontiera), protecţia datelor cu caracter personal a fost asigurată. Primul voice-over 

informează despre doi copii de 14 şi, respectiv, 17 ani care au fost surprinşi de Poliţia de Frontieră în 

timp ce vroiau să treacă ilegal hotarul, la râul Prut. Copiii nu aveau asupra lor nici un act. Ştirea din 

15.07.14 informează despre un alt caz, în care doi minori, însoţiţi de un adult, au fost surprinşi de Poliţia 

de Frontieră. Ştirea conţine mai multe detalii despre circumstanţele cazului (aveau bagajele pregătite, 

aveau mâncare, 300 de euro), totuşi nu este clar dacă minorii apar cu statut de victime sau de iniţiatori 

ai călătoriei în Italia. Ştirea se încheie cu o încercare de a sistematiza informaţia la acest subiect: 

„amintim că de la începutul lunii, cinci copii au încercat să treacă ilegal frontiera. Toţi vroiau să ajungă în 

Uniunea Europeană”.  

Materialul intitulat Culmea distracţiei (din 02.08.14, cu durata de 1 min. 49 sec.), relatează 

despre faptul că tânăra de 14 ani anunţată dispărută şi dată în căutare, inclusiv prin intermediul mass-

media, a fost găsită. Este o ştire realizată în baza informaţiilor şi secvenţelor video oferite de 

poliţiacapitalei.md. 

Imaginile cu fata şi tânărul suspectat sunt procesate electronic. Mama descrie circumstanţele dispariţiei, 

iar tânărul răspunde la întrebările anchetatorului, oferind amânunte despre cum au cheltuit banii şi ce 

au făcut în perioada dispariţiei. În calitate de informaţie de final sunt prezentate câteva detalii despre 

suspect: a mai fost condamnat anterior la 4 ani pentru furt, va fi cercetat în stare de arest, riscând 15 ani 

privaţiune de libertate. Condiţiile de mediatizare impuse de lege au fost respectate, protecţia identităţii 

a fost asigurată, doar în titlu editorii au optat pentru o formulă interpretativ ironică, care califică, 

înaintea instanţei, fapta drept o „culme a distracţiei”. Deşi in centrul atenţiei a fost soarta fetei, accentul 

final este pus pe portretul negativ al tânărului şi pe pedeapsa de care ar fi pasibil, nu se spune nimic 

despre responsabilitatea ce îi revine fetei în acest context. 

 

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) 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”.  

Pe data de 13.07.2014, postul public de televiziune Moldova-1 a difuzat reportajul Între două focuri, 

cu durata de 3 min., pe poziţia a 8-a. Ştirea este despre „neînţelegerile între foştii soţi”, care nu-şi pot 

împărţi copilul de 8 ani, acesta din urmă ar trebui să facă alegerea, despre aceasta ne informează 
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prezentatorul, divulgând chiar din lead identitatea persoanelor implicate (numele şi localitatea, „soţii 

Corcebaş din Ungheni”), dar şi detalii cu caracter intim al relaţiei de cuplu – „au divorţat”. Corpul ştirii se 

bazează pe informaţiile furnizate de mama copilului, iar textul şi imaginile sugerează o complicitate şi o 

favorizare a poziţiei mamei: „Virgina Corcebaş ne-a sunat disperată la redacţie, cu rugămintea să o 

ajutăm să-şi vadă copilul. Femeia spune că acesta locuieşte cu tatăl şi că acesta nu-i permite să-l vadă. 

Am mers în vizită la Igor Corcebaş, unde am asistat la o scenă sfâşietoare în care copilul spune că nu 

doreşte să-şi vadă mama”. Este filmat momentul în care mama îi reproşează copilului că nu este sincer şi 

nu vrea de faţă cu tatăl său să recunoască faptul că o iubeşte şi că ar vrea să fie împreună. Copilul este 

pus în situaţia de a participa la o scenă de altercaţii între cei doi adulţi, în plus totul se desfăşoară în 

prezenţa persoanelor străine: reporterul şi cameramanul. Urmează scena în care mama îi vorbeşte fiului 

pe un ton de reproş: „Nu, vină lângă mine! Cum, la şcoală, am vorbit cu tine, ne-am aşezat împreună, m-

ai cuprins, m-ai sărutat, mi-ai spus că ţi-a fost dor de mine, şi acum, de ce spui altfel?” intervine şi tatăl: 

„Îi corect? Gabriel, îi corect ce spune doamna?”, „Cum nu, dar erau copii, ce numai eu eram în clasă, 

Gabrieluşca?! Eu în fiecare seară plâng că tu ai atitudinea aceasta pe care o ai tu acum?”. Probabil tatăl 

i-a reproşat femeii că altădată l-a bătut, căci femeia vine cu replica: „Ce interes am eu să bat copilul?”. 

Tatăl pariază: „Niciodată nu l-ai bătut? Prima oară?”. „Aşa, în primul rând, mama-i mamă!” – ridică 

vocea mama, iar tatăl îi răspunde pe acelaşi ton răstit şi tăios, închizându-i uşa în faţă: „Aşa, am terminat 

discuţia! Eu sunt la mine în casă?”. Apoi se adresează copilului: „Vrei sau nu să mergi cu mama?”. Copilul 

răspunde abia auzit: „Nu vreau”,  tatăl continuă: „Dar de ce, spune-i ca ea să înţeleagă!” şi uşa este 

închisă cu zgomot. Deşi faţa copilului este procesată electronic este evident că acesta este intimidat şi 

derutat, asupra lui adulţii exercită presiuni psihologice. Reportajul continuă cu un interviu acordat de 

mamă, filmat în aer liber, pe o bancă. Aflăm că mama este pedagog de profesie, că a plecat la muncă în 

Italia, că între timp fostul soţ şi tatăl copilului a cerut în instanţă domicilierea acestuia la el acasă, 

actualmente soţii îşi dispută în instanţă custodia copilului. Este prezentată şi poziţia tatălui, referitor la 

această situaţie. Ambii soţi se acuză reciproc de manipularea copilului.  

După ce asistăm la un moment de reality show, în care mama şi tata îşi întreabă copilul şi îi 

reproşează, în acelaşi timp, pe un ton acuzator ameninţător că nu este sincer, că nu îşi manifestă 

sentimentele de iubire filială, în finalul reportajului, suntem informaţi că, între timp, instanţa a decis în 

favoarea mamei. Şi doar ultima frază prin care se comunică faptul că mama intenţionează să ducă 

copilul la un psiholog, căci de aceasta are mare nevoie, aminteşte şi de interesele copilului: „Şi speră 

(mama – n.n.) să ajungă la inima lui care suferă cel mai mult de pe urma luptei părinţilor săi”. 

Deşi reporterul încearcă să justifice raţiunea de a realiza acest material prin cuvintele: „Virginia  

Corcebaş ne-a sunat disperată la redacţie, cu rugămintea să o ajutăm să-şi vadă copilul”, nu este clar 
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rostul şi prezenţa într-un buletin de ştiri a unui reportaj de acest fel: întregul material filmat este un 

exemplu de comportament parental indezirabil şi dăunător, iar din reportaj acest lucru nu este clar, căci 

lipseşte opinia specialiştilor (psihologi şi avocaţi). Considerăm că anume acest fel de subiecte necesită 

implicarea specialiştilor care ar explica riscurile, daunele unui asemenea comportament din partea 

adulţilor şi ar indica asupra paşilor de urmat în situaţii similare, iar un avocat specializat în asemenea 

speţe ar fi comentat aspectul juridic al situaţiei. Copilul protagonist al acestui reportaj este victima 

comportamentului iresponsabil şi egoist al părinţilor săi, iar jurnaliştii, deşi au anunţat o intenţie nobilă, 

au abordat problema nu din interesul superior al copilului, ci urmărind interesul unei părţi implicate în 

conflict. Chiar dacă părinţii şi-au dat acordul şi chiar şi-au dorit ca situaţia lor să apară în faţa opiniei 

publice, divulgarea datelor cu caracter personal în acest context este în defavoarea copilului implicat, iar 

filmarea l-a supus unei noi provocări şi presiuni psihoemoţionale negative. 

 

Alte materiale relevante: 

În perioada 30.06.14 – 15.08.15, postul public de televiziune Moldova-1 a realizat 5 materiale de 

interes public despre hepatita virală A: 

 19.07.2014, Hepatita în spitale (durata 1 min. 4 sec., poziţia a 11-a); 

 21.07.14, Medicii bat alarma (durata 3 min. 11 sec., poziţia a 12-a);  

 22.07.14, Hepatita se răspândeşte (durata 1 min. 4 sec., poziţia a 8-a);  

 26.07.14 Nu hepatitei (durata 2 min. 12 sec., poziţia a 8-a);  

 28.07.2014, Ziua mondială a hepatitei (durata 2 min. 1 sec.).  

Pe lângă reportajele despre cazul de îmbolnăvire în masă a copiilor de la Drăguşeni, r-nul Străşeni, 

difuzate două zile consecutiv, pe 21.07.14 şi pe 22.07.14, postul public de televiziune a prezentat, pe 

data de 19.07.14, ştirea Hepatita în spitale (durata 1 min. 4 sec., poziţia a 11-a), orientată spre 

informarea publicului referitor la creşterea riscurilor de îmbolnăvire cu hepatita A. Misiunea instructiv-

educativă a acestuia este evidentă: textul cu caracter informativ (statistică, cauze, simptome) este urmat 

de recomandări de preîntâmpinare. Drept temei pentru realizarea ştirii au servit datele statistice cu 

privire la creşterea numărului de îmbolnăviri cu hepatita A – de 3 ori, de la începutul anului. Corpul ştirii 

începe cu explicaţia cauzelor care au determinat creşterea numărului de îmbolnăviri: ploile, dar şi 

factorul uman – neglijarea normelor sanitare, precum şi numărul mare de fântâni contaminate cu 

bacterii. Se accentuează faptul că cel mai mult sunt supuşi riscului copiii. În acest context se face un apel 

public de respectare a normelor sanitare şi de aplicare a măsurilor speciale în tabere. După ce suntem 

informaţi că specialiştii prognozează o creştere a numărului de îmbolnăviri pentru perioada de toamnă, 
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se anunţă şi faptul că vaccinurile sunt pregătite în cantitatea necesară. Este o ştire tipică, fără inserturi 

cu specialişti, aceştia sunt citaţi de jurnalist pe fundalul unor imagini simbolice din arhivă.  

Două zile mai târziu, pe data de 21.07.14, Moldova-1 realizează un reportaj despre focarul de 

hepatită din Drăguşeni, r-nul Străşeni. Filmările au fost făcute în incinta Spitalului din Străşeni, o mamă 

(cu doi copii, ambii internaţi) şi fiica acesteia vorbesc în faţa camerei despre felul cum s-au manifestat 

primele simptome şi îşi exprimă nedumerirea referitor la sursa de infecţie. Feţele copiilor nu sunt 

bruiate şi este anunţat numele femeii, dar nu poate fi considerată o abatere întrucât este evident că 

adultul a dat acordul pentru a fi filmat. Şefa Secţiei de boli infecţioase menţionează că starea copiilor 

este satisfăcătoare, dar că numărul paturilor de spitalizare este la limită. Cea de-a doua parte a 

reportajului se focalizează pe cauza infecţiei – fântânile contaminate de resturile de la animale, aşa cum 

explică mai mulţi specialişti intervievaţi: asistenta medicală, medicul-şef al Centrului de sănătate publică 

din Străşeni, care vorbeşte despre numărul de fântâni de la care au fost prelevate probe şi decizia de a 

dezinfecta apa; directorul adjunct al Centrului republican de sănătate publică, care numeşte o cifră 

alarmantă – 89% din fântâni nu corespund standardelor. În reportaj se reiterează de trei ori ideea că 

hepatita A este boala mâinilor murdare şi se insistă pe necesitatea respectării igienei, unul dintre 

specialişti accentuează necesitatea izolării bolnavului chiar de la primele simptome. Reportajul se 

încheie cu prezentarea unor date statistice: în 2003 s-a înregistrat cel mai mare număr de îmbolnăviri – 

270 de cazuri la 100 000 de oameni, în anul 2014, în primele şase luni au fost înregistrate 25 de cazuri, 

iar în luna iulie – 29 de cazuri numai în Străşeni.  

Postul public de televiziune nu s-a limitat doar la relatarea detaliilor despre focarul de hepatită de la 

Drăguşeni, ci a plasat problema într-un context mai larg, al evaluării stării de lucruri în întreaga ţară. Iar 

cifrele statistice din background au fost relevante şi sugestive prin faptul că au oferit posibilitatea de a 

compara situaţia epidemiologică din alţi ani, în vederea estompării impresiei de panică ce ar fi putut fi 

indusă la începutul materialului. Astfel, subiectul a fost tratat profesionist, iar informaţiile de ordin 

psihoemoţional (îngrijorarea celor două mămici care vorbesc, imaginile cu copiii din spital, cu fântânile 

poluate) sunt echilibrate de informaţie de ordin raţional (cifre, comentarii şi explicaţii ale specialiştilor).  

22.07.14, Hepatita se răspândeşte (durata 1 min. 4 sec., poziţia a 8-a). Este o ştire prin care publicul 

este informat asupra evoluţia situaţiei epidemiologice din Drăguşeni, şi anume sunt anunţate alte două 

cazuri atestate, precum şi înregistrarea a 6 cazuri în localitatea Vălcineţ, Călăraşi (fără a preciza vârsta). 

Jurnalistul menţionează că este aceeaşi acuză:„apa pe care o consumă era plină cu paraziţi din fecalele 

animalelor”. Ştirea este ilustrată cu imagini din arhivă, inclusiv reluări din reportajul din ziua precedentă.  

La aceeaşi temă, hepatita, au fost realizate două materiale prilejuite de un eveniment calendaristic – 

Ziua mondială de combatere a hepatitei: Nu hepatitei (din 26.07.14, durata 2 min. 12 sec., poziţia a 8-a) 
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a relatat despre acţiunile de sensibilizare a opiniei publice organizate de Asociaţia pacienţilor cu 

afecţiuni hepatice, şi Ziua mondială a hepatitei (din 28.07.2014, durata 3 min. 1 sec.). În special cel de-al 

doilea reportaj confirmă misiunea informativ-educativă a televiziunii. Realizat într-un limbaj clar şi 

accesibil publicului, alternând informaţia savantă oferită de medici şi specialişti cu păreri exprimate de 

oameni de rând, intervievaţi în stradă, plecând de la date statistice concrete referitor la numărul de 

bolnavi de hepatită cronică, reportajul se opreşte asupra câtorva momente-cheie: ce fel de boală este, 

ce organe atacă, regulile ce urmează a fi respectate pentru a fi sănătoşi, care sunt potenţialele surse de 

infecţie, necesitatea vaccinării. În primul reportaj a fost intervievat un copil referitor la cunoştinţele sale 

despre această boală, iar cel de-al doilea reportaj, utilizează imagini de arhivă cu copii filmate la 

Drăguşeni.  

 

Mediatizarea accidentelor rutiere cu implicarea copiilor:  

Această perioadă de monitorizare s-a evidenţiat printr-un număr mare de accidente rutiere în care 

au avut de suferit copiii. Moldova-1 a relatat despre mai multe cazuri de acest fel: 

 03.07.14, Viaţa are prioritate (durata 1 min. 46 sec., poziţia 1-a), despre accidentul produs pe 

data de 02.07.14, în Chişinău, la intersecţia străzilor M. Eminescu şi Şciusev, cu implicarea unui microbuz 

de pe ruta 155 – 3 copii în stare gravă la spital. Toate posturile tv monitorizate au difuzat ştiri despre 

acest caz; 

 04.07.14, Lovită mortal (durata 1 min. 41 sec., poziţia a 3-a), despre decesul unui copil de 4-5 

ani, lovit pe trecerea de pietoni de la Gara de Sud de un microbuz de pe ruta 120; 

 05.07.14, De la aeroport – la spital (durata 1 min. 26 sec., poziţia a 2-a.), pe traseul spre 

aeroport, un copil spitalizat;  

 13.07.14, Grav accident (durata 1 min. 8 sec., poziţia a 5-a), pe trasul Ciocâlteni-Orhei au 

decedat 2 persoane, iar un minor de 5 ani a fost transportat la spital; 

 12.08.14, Accident teribil (un voice-over de 42 sec., poziţia a 3-a), la Ceadâr-Lunga au decedat tei 

tineri, dintre care doi minori. 

Reportajul din 03.07.14, Viaţa are prioritate de la Moldova-1 este despre starea sănătăţii 

victimelor şi nu conţine imagini de la locul accidentului, este realizat în întregime la cele două spitale în 

care au fost internate victimele (adulţii – la Spitalul de Urgenţă, iar copiii – la Spitalul Igantenco), se 

întemeiază pe informaţiile furnizate de medicii specialişti referitor la starea sănătăţii victimelor şi 

conţine o serie de termeni medicali şi detalii despre diagnostic. De menţionat că Spitalul de Urgenţă din 

Chişinău are şi un comunicator cu publicul, acesta a oferit date statistice despre numărul persoanelor 

internate. El este urmat în ştire de câte un medic specialist de la fiecare spital. Informaţia oferită de 
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medicul de la Spitalul pentru copii ”Valentin Ignatenco” este formulată în următoarele expresii: „Copilul 

a fost internat în stare extrem de gravă, cu politraumatism, cu traumă cranio-cerebrală deschisă, cu 

contuzie cerebrală de gradul 2-3, starea generală a copilului, la moment, este gravă, determinată de 

politraumatism, a fost operat de urgenţă”. Un şef de secţie de la Spitalul de Urgenţă încearcă să 

înlocuiască unele noţiuni medicale cu sinonimele lor populare, sporind astfel accesibilitatea discursului: 

„A fost spitalizată cu plăgi multiple a articulaţiilor cotului şi mâinii şi cu contuzia articulaţiei şoldului, 

coapsei, hematom intramuscular. Pacienta, la moment, urmează un tratament complex medicamentos 

şi fizioterapeutic”. Reportajul se încheie cu o frază generală: ”Potrivit poliţiei, a crescut numărul 

accidentelor cu implicarea microbuzelor”. 

A doua zi, la 04.07.14, Moldova-1 a difuzat reportajul Lovită mortal, durata 1 min. 41 sec., 

poziţia a 3-a. Despre o fetiţă de 5 ani lovită de o maşină pe trecerea de pietoni de la Gara de Sud. 

Reportajul este realizat de o echipă care a mers la faţa locului (din imagini se pare că au fost primii care 

au ajuns). Reconstituirea circumstanţelor cazului se face din relatările martorilor (4 persoane vorbesc la 

cameră): totul s-a petrecut sub ochii mamei, care avea un copil în braţe şi altul alături. Şoferul a văzut 

mama, dar nu a văzut copilul, care mergea la distanţă de mamă. Tatăl copilului, care a venit ulterior, 

oferă şi el explicaţii din punctul său de vedere, acuzând şoferul. Unii martori spun că şoferul nu a văzut şi 

că este în şoc. În final, reporterul completează informaţia oferită de martori cu date de la poliţie: 

„Potrivit poliţiei, mama şi fetiţa sunt de etnie romă, originare din oraşul Hânceşti. Şoferul a fost reţinut 

pentru 72 de ore, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă de la trei până la şapte ani de închisoare”. Se mai 

aminteşte despre accidentul din ziua precedentă şi despre faptul că una dintre victime, un copil, se mai 

află în reanimare. Autorii materialului fac referinţă nejustificată la apartenenţa etnică a victimelor. De 

menţionat că sunt prezentate de două ori secvenţe în care o femeie spală urmele de sânge de pe stradă, 

iar în acest timp, maşinile circulă nestingherit pe lângă ea.  

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

referinţă la etnie, acest fapt fiind unul irelevant, 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”. 

Pe data de 05.07.14, a fost difuzat reportajul De la aeroport, la spital, durata 1 min. 26 sec., 

despre un accident în urma căruia o familie cu un copil au fost spitalizaţi, după ce taxiul în care se aflau a 

lovit un microbuz, pe traseul de la aeroport spre Chişinău.  

Reportajul este ilustrat parţial cu imagini preluate de la Publika.md, cu indicarea sursei şi cu alte 

secvenţe filmate. Reporterul anunţă sursele informaţiei: martorii şi agenţii de poliţie. Circumstanţele 

accidentului sunt descrise potrivit acestor surse, fiind completate cu explicaţiile şoferului de microbuz, 
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care, de această dată, este victimă (el declară că a fost lovit de un taximetrist). Pasagerii taxiului, printre 

care şi un copil, au fost transportaţi la spital. Jurnalistul solicită explicaţiile medicului specialist, fără a 

preciza însă despre cine vorbeşte acesta („pacienta” este un adult sau copilul?). În plus, discursul 

acestuia este prea specializat: „Pacienta a suportat o traumă cranio-cerebrală închisă, comoţie 

cerebrală, contuzie şi excoriaţia membrelor superioare”. Reportajul se încheie amintind de accidentele 

rutiere produse în zilele precedente. De notat că frazele cu caracter general sunt completate cu o 

informaţie de ultimă oră despre starea copilului care a suferit cel mai mult în data de 03.07.14: 

„băieţelul se află în continuare în stare gravă”. Preocuparea jurnaliştilor de a include în materiale 

specialişti este una salutară, totuşi, în unele cazuri, această rigoare este transformată într-o formalitate, 

dacă nu este clar nici despre cine vorbeşte specialistul şi nici ce spune. Expresia „excoriaţia membrelor 

superioare” este hiper savantă în economia unei ştiri, informaţia ar fi mai accesibilă dacă medicii 

specialişti şi-ar formula explicaţiile în cuvinte mai apropiate de limbajul comun, în cazul dat varianta de 

alternativă ar fi fost: „au fost distruse ţesuturile pielii de pe braţe”.  

Ştirea din 13.07.14, Grav accident, durata 1 min. 8 sec., poziţia a 5-ea, relatează despre un alt accident în 

care, în urma unei tamponări dintre 2 automobile pe traseul Ciocâlteni-Orhei, au decedat 2 persoane, iar 

un minor de 5 ani a fost transportat la spital. Nu se dau imagini cu victime şi nici sincron cu copilul. A 

fost filmată operaţiunea de descarcerare. Reportajul este ilustrat cu imagini în care câţiva angajaţi ai 

serviciilor speciale taie cu un ferăstrău fiarele contorsionate ale maşinii, nu este clară sursa imaginilor. 

Informaţia este completată cu date exacte oferite prin telefon de către un ofiţer al serviciilor operative, 

de la care aflăm că copilul se află în afara oricărui pericol şi că numele şoferului decedat este: „Condur 

Feodora”. Reamintim că datele cu caracter personal trebuie vehiculate cu mare precauţie.  

Cea de a cincea ştire  Accident teribil,  din 12.07.14, este un voice-over de 42 sec., poziţia a 3-a, 

ilustrat cu fotografii preluat de pe gagauzinfo.md.  

 

CONCLUZII 

În perioada 30.06.14 – 15.08.14  postul public de televiziune a difuzat 47 de reportaje cu   

participarea copiilor cu o durată totală de 1 oră 25 min. 52 sec., (în prima perioadă, 14.05.14-

30.06.14  au fost înregistrate  84 de reportaje, cu un timp alocat de  2 ore 21 min. 45 sec.), decalajul se 

explică prin specificul calendaristic: în prima perioadă au fost câteva date speciale – ultimul sunet, 

începutul vacanţei mari, Ziua internaţională a copiilor. 

Postul public de televiziune s-a focalizat cu precădere pe subiecte din domeniul educaţiei, dar şi 

pe evenimente din domeniul culturii şi petrecerii timpului liber, difuzând cele mai multe materiale 

despre practici şi exemple pozitive din viaţa copiilor. 
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Moldova-1 a difuzat mai multe subiecte cu caracter cognitiv-educativ, în special despre 

comportamentul ce trebuie urmat şi măsurile de profilaxie a hepatitei. 

Ştirile despre copii de regulă, sunt plasate pe locurile 8-11  în desfăşurătorul buletinelor 

informative. Totuşi, în perioada de raport au fost câte trei zile în care aceste ştiri au ocupat primele două 

locuri, iar în altele 4 s-au aflat pe poziţia a 3-a, în majoritatea cazurilor fiind ştiri cu o conotaţie negativă, 

despre neajunsuri, drame sau accidente nefaste. 

Protecţia identităţii a fost asigurată în toate materialele conform legislaţiei. Totuşi, în reportajul 

Între două focuri din 13.07.2014, în care se relatează despre un conflict intim familial,  sunt divulgate 

datele de identitate ale părinţilor. Această situaţia nu a fost calificată drept abatere, întrucât filmările au 

fost făcute la solicitarea şi cu acordul adulţilor, dar la realizarea reportajului s-a ţinut cont nu atât de 

interesul superior al copilului, cât de interesele celor doi adulţi.  

În reportajul Lovită mortal, din 04.07.14, s-a făcut referinţă nejustificată la apartenenţa etnică a 

victimelor.  

Au fost respectate normele cu privire la condiţiile de difuzare a informaţiei cu conţinut ce 

urmează a fi limitat.  

 

 
PRIME TV  

 

PARTEA I  

COPILUL PROTAGONIST AL PRODUCŢIILOR MEDIA 

În perioada de raport au fost monitorizate 47 de buletine de ştiri, dintre care 30 au avut 

materiale în care au fost implicaţi sau vizaţi copiii: în total 55 de reportaje.  

Subiectele cu participarea copiilor au avut o durată de 1 oră 48 min. 38 sec. 
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DISTRIBUŢIA REPORTAJELOR ÎN FUNCŢIE DE TEMĂ 

Și de această dată, la fel ca în prima perioadă de raport, postul de televiziune Prime a acordat 

prioritate ştirilor din domeniul educaţiei – 17 materiale, cu o durată de 34 min. 2 sec. Pe locul doi, din 

punct de vedere numeric, s-au plasat subiectele despre situaţiile limită, cazurile dramatice sau de 

context jenant în care s-au aflat copiii (Sdr), în total 15 reportaje, care au cumulat 27 min. 12 sec. 

 

 

Mai puţine materiale decât în prima perioadă au fost realizate la categoriile tematice (ALT) şi 

(PG): evenimente destinate adulţilor, copiii fiind implicaţi ca purtători de opinie, fie ca martori sau 

participanţi (de exemplu, desfăşurarea unor concursuri televizate, sărbători şi festivaluri etc.) au 

numărat doar 3 ştiri, cu durata de 6 min. 6 sec. (în comparaţie cu 24 de reportaje, cu timp total de 56 

min. 9 sec.), iar problemele de interes general (PG) care vizează şi copiii, inclusiv distracţiile dedicate 

acestora, reportaje în care copiilor le-a fost solicitată opinia – 7, acoperind 16 min. 10 sec. (în 

comparaţie cu 13, cu durata de 27 min. 44 sec.). Această situaţie poate fi explicată şi prin faptul că prima 

perioadă de raport a coincis cu finalizarea anului de studii, începutul vacanţei mari, cu perioada 

examenelor şi cu Ziua internaţională a copilului, constituind prilejuri pentru a plasa copiii în centrul 

atenţiei. 

În 15 reportaje, cu un timp total de 27 min. 12 sec., au fost reflectate o serie de cazuri 

dramatice, de context negativ sau jenant în care s-au aflat copii (Sdr): accidente rutiere, accidente 

domestice, copii în situaţii de risc sau pericol pentru viaţă sau sănătate, calamităţi, alte accidente 

soldate cu deces. 
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În 4 reportaje, cu o durată de 8 min. 20 sec., au fost abordate probleme ce ţin de sănătate. 

Acţiunile filantropice au fost mediatizate în două reportaje, rezervându-li-se 5 min. 23 sec.  

A fost difuzat câte un singur reportaj la celelalte categorii tematice: tentativă de suicid sau 

suicid, abuz sexual, violenţă fizică, consum de alcool sau droguri, sărăcie şi alte condiţii sociale 

defavorabile. Reportajul calificat la codul TS, suicid sau tentativă de suicid, nu se opreşte asupra unui caz 

concret, ci are un caracter informativ-educativ, abordează fenomenul şi problema în perspectivă 

generală, plecând de la datele statistice, punând accentul pe recomandările psihologilor şi specialiştilor 

de la Inspectoratul General de Poliţie. 

 

CONOTAŢIA REPORTAJELOR: 

Din numărul total al reportajelor despre copii difuzate, 29 au avut un mesaj negativ, 16 – pozitiv 

şi 10  - neutru. 



19 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 

 

Din volumul total al timpului acordat, ştirile pozitive au avut o pondere de 35,59%, cu o durată 

de 37 min. 16 sec.; cele neutre au constituit 16,63%, ocupând 17 min. 25 sec., iar materialele cu un 

conţinut negativ au acumulat 47,77%, într-un volum de timp de 50 min. 01 sec. 

 

Din cele 29 de ştiri care au transmis mesaje negative despre cazuri dramatice sau şocante din 

viaţa copiilor, cele mai multe au relatat despre accidente rutiere, cazuri de înec, accidente domestice, 

violenţă, sărăcie sau alte situaţii de risc pentru viaţă (în total 23 de reportaje), 2 reportaje au relatat 

despre fenomene negative ce ţin domeniul sănătăţii şi 5 despre neajunsurile din domeniul educaţiei. 

 

 Din 4 materiale jurnalistice care au abordat probleme de sănătate, 2 au informat despre 

experienţe pozitive din practica medicală: I-au dăruit o şansă la viaţă, despre un copil de 4 luni care a 
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suportat o operaţie unicat pe craniu, din 17.07.14, durata 2 min. 23 sec., poziţia a 3-a; Medicii i-au salvat 

vederea, despre o fetiţă de 6 luni care a suportat o operaţie complicată la ochi, din 5.08.14, durata 1 

min. 46 sec., poziţia a 10-a. Celelalte 2 reportaje relatează despre cazurile alarmante de îmbolnăvire cu 

hepatită din Drăguşeni, raionul Străşeni, şi s. Vălcineţ, Călăraşi: Infectaţi cu hepatită din fântână, din 

22.07.14, durata 2 min. 18 sec., poziţia a 3-a; Focarul de hepatită se extinde, din 28.07.14, durata 1 min. 

53 sec., poziţia a 2-a. 

Din cele 17 ştiri din domeniul educaţiei, 5 au fost despre neajunsuri şi probleme, constituind 11 

min. 09 sec.: ratările de la bacalaureat, despre protestul liceenilor şi părinţilor din Făleşti, precum şi 

despre persecuţiile faţă de gimnaziul din Corjova:  

 Cel mai slab bac din istorie, din 30.07.14, durata 2 min. 12 sec., poziţia 1-a;  

 Patimile învăţământului moldovenesc, din 06.07.14, durata 5 min. 37 sec., poziţia a 2-a;  

 Nu mai vor să dea examene, din 14.07.14, voice-over de 38 sec., poziţia a 4-a;  

 Elevii din Făleşti au ieşit în stradă, din 03.07.14, durata 1 min. 43 sec., poziţia a 8-a; 

 Riscă să rămână fără sediu, din 15.07.14, durata 59 sec., poziţia a 7-a. 

Practicile pozitive şi exemplul celor eminenţi și succesele olimpicilor au fost mediatizate în 4 

reportaje, cu o durată de 9 min. 50 sec., iar 8 reportaje au transmis un mesaj neutru despre modificări la 

legislaţie, despre Codul educaţiei, despre oportunităţile de a opta pentru studii în România. 

 

IPOSTAZELE ÎN CARE AU FOST REFLECTAŢI COPIII ÎN ŞTIRI 

În cadrul celor 55 de reportaje au fost mediatizate 79 de cazuri în care au fost vizaţi copiii. Dintre 

aceştia, 44 şi-au expus opinia referitor la evenimentele şi fenomenele din jurul lor. În 35 de cazuri, copiii 

mediatizaţi s-au aflat în situaţii vulnerabile, care necesită o protecţie specială prevăzută de lege.  
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Cele mai multe apariţii, 19 la număr, le-au avut copiii aflaţi în ipostaza de victime (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): ale 

accidentelor rutiere – 8, victime ale accidentelor domestice – 3, victime ale violenţei fizice – 1, înecaţi – 

2, victime ale calamităţilor sau altor accidente nefaste – 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-a aflat 1 

copil, dispărut de acasă cu o sumă mare de bani.  

4 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; art. 7 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012), au apărut în 

materiale care au reflectat situaţii legate de: fenomene sociale negative, cum ar fi sărăcia.  

În vizorul Prime a intrat cazul unui copil victimă a 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). 

 

PROTECŢIA IDENTITĂŢII 

Protecţia identităţii a fost asigurată în toate materialele difuzate. În reportajul, Agresorul din 

familie, 21.07.14, despre un caz de viol, numele victimei nu este divulgat, este procesat electronic chipul 

unui copil care este filmat, dar este prezentat numele unei rude apropiate care vorbește în faţa camerei 

în calitate de martor, oferind astfel posibilitatea recunoașterii copilului-victimă. 
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Știrile în care sunt implicaţi copiii ocupă, în medie, poziţiile 4-7. Trebuie de menţionat că au fost 

înregistrate mai multe buletine în care ştirile despre copii, preponderent cele despre nenorociri şi cazuri 

grave, s-au aflat pe primele poziţii. Astfel, de 6 ori, ştirea zilei la Prime a fost despre copii: 

 Cel mai slab bac din istorie, din 30.06.14, durata 2 min. 12 sec.; 

 Accident cu 11 răniţi, din 03.07.14, durata 2 min. 29 sec.; 

 Ucisă pe trecerea de pietoni, din 04.07.14, durata 1 min. 55 sec.; 

 Viteza şi alcoolul i-au ucis, din 15.07.14, durata 3 min. 45 sec., 

 Copil strivit mortal de un perete, din 14.08.14, durata 1 min. 25 sec.; 

 Copil găsit înecat în iaz, din 15.08.14, durata 1 min. 20 sec.  

Pe poziţia a 2-a şi a treia au fost difuzate două ştiri despre fenomene pozitive: 

 Eminentă cu 10 pe linie la bac, din 07.07.14., durata 2 min. 55 sec.; 

 I-au dăruit o şansă la viaţă, din 12.07.14, durata 2 min. 18 sec. 

 

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 ştiri cu imagini care se află la limita de a fi calificate drept şocante sau pasibile de 

a avea un impact emoţional negativ asupra copiilor au relatat despre evenimentele din Ucraina, inclusiv 

accidentul aviatic din 17.07.14, soldat cu moartea a 298 de persoane, precum şi despre câteva accidente 

rutiere produse pe traseele din ţară.  

Reportajul din data de 17.07.14 – Catastrofă aviatică în estul Ucrainei, durata 1 min. 42 sec., 

poziţia 1-a, a fost însoţit de avertizarea sonoră impusă de lege: art. 5. alin. (4) din Legea nr. 30 din 

07.03.2013; art. 7 din Decizia CCA nr. 98 din 19.07.2012.  

În cadrul reportajului Mare ambuteiaj după accident, din 25.07.14, durata 1 min. 23 sec., poziţia 

a 5-a, au fost difuzate imagini surprinse de camerele video amplasate în intersecţie, cu momentul 

coliziunii între o maşină şi o motocicletă, în care motociclistul este aruncat pe şosea. Planul filmat este 

unul general, iar motociclistul nu poate fi identificat, cu toate acestea, considerăm că avertizarea verbală 

ar fi fost binevenită, întrucât accidentul s-a produs într-o intersecţie din Chişinău, cadrul este foarte 

cunoscut şi apropiat în spaţiu.  

Toate imaginile în care au apărut cadavre sau corpuri mutilate au fost procesate electronic sau 

acestea au fost filmate în planuri lungi.  

De menţionat că în fişele de monitorizare nu au fost incluse toate materialele la aceste subiecte, 

ci doar cele care au avut secvenţe al căror conţinut şocant s-a aflat la limita admisibilităţii. 

 

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) 

Două materiale au avut în vizor copii care s-au aflat în atenţia poliţiei, dar în niciunul nu este 

vorba despre implicare în infracţiuni, ci despre minore dispărute de acasă:  

 Adolescenta care a fugit, a fost găsită, din 02.12.14, durata 1 min. 35 sec., poziţia a 2-a; 

 Dispărută de acasă, din 15.08.14, durata 2 min., poziţia a 4-a.  

Primul reportaj relatează despre un caz fericit în care o fată de 17 ani, dată în căutare, a fost 

găsită. Suntem informaţi despre această întâmplare: mama vorbeşte în faţa camerei despre 

circumstanţele dispariţiei (fata a plecat împreună cu un tânăr după ce au luat de acasă 80 000 de lei), iar 

tânărul povesteşte pentru ce au cheltuit o parte din bani. Identitatea celor doi este protejată prin 

procesare electronică. Este un reportaj pentru a satisface gustul publicului, pentru curiozităţi şi fapte 

diverse.  
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Difuzarea celui de-al doilea material – Dispărută de acasă, din 15.08.14, a urmărit interesul 

copilului şi urmăreşte scopul de a mediatiza un caz pentru a ajuta poliţia şi rudele să-şi găsească copilul, 

dispărut de 3 săptămâni. Astfel, în reportaj sunt prezentate atât datele de identitate ale fetei de 17 ani, 

cât şi fotografia acesteia, şi se face apel public către cetăţeni de a ajuta ancheta. 

  

Copii implicaţi în situaţii cu conotaţie negativă, abuz sexual (art. 4 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 30 din 

07.03.2013)  

Cazul unei fete de 11 ani care a fost violată de unchiul său de 34 ani a fost mediatizat de câteva 

posturi: Prime, Publika TV, PRO TV CHIȘINĂU şi Jurnal TV. 

Prime a difuzat reportajul Agresorul din familie, 21.07.14, durata 1 min. 3 sec., poziţia a 6-a. 

Reportajul a fost filmat în curtea casei unde a avut loc abuzul. Corpul ştirii începe cu interviul luat de la 

rude şi de la ofiţerul de presă de la Inspectoratul de poliţie Orhei. Mătuşa victimei, care ţine în braţe un 

copil de aproximativ 2 ani, povesteşte în faţa camerei despre cele întâmplate („erau picături de sânge 

până aici. O durea”). Faţa copilului este procesată electronic, nu însă şi faţa femeii, care este prezentată 

cu numele deplin. Ofiţerul de presă al Inspectoratului de Poliţie completează informaţia cu detalii despre 

suspect şi despre circumstanţele reţinerii lui în timp ce încerca să treacă cu barca peste râul Nistru. Alte 

detalii despre suspect şi despre circumstanţele producerii violului sunt oferite de reporter, care citează 

din sursele poliţiei: ”anterior a fost condamnat pentru furt în proporţii deosebit de mari. Bănuitul se află 

în arest preventiv şi riscă detenţie pe viaţă”. Deşi identitatea victimei nu este divulgată, sunt oferite 

unele date despre rude, care fac posibilă identificarea acesteia. 

 

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) 

Prime a difuzat un material despre un caz de violenţă fizică faţă de copii – „Educaţie” cu 

cureaua, din 25.07.14, durata 2 min. 43 sec., poziţia a 3-a. Cazul a fost mediatizat şi de Publika TV, fiind 

difuzate aceleaşi imagini video (imagini filmate cu o cameră ascunsă care surprind o mamă care îşi bate 

de mai multe ori fiul de 11 ani, materialul a fost pus la dispoziţia jurnaliştilor de către tatăl copilului, care 

oferă explicaţii în faţa camerei). Reportajul este realizat în aceeaşi cheie ca la Publika TV, doar 

specialistul psiholog este altul şi vine cu recomandări pentru adulţi referitor la comunicarea cu copiii. De 

notat că editorii au plasat avertizarea verbală referitor la imaginile şocante, considerăm că a fost o 

decizie oportună. 
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Alte reportaje relevante: 

Această perioadă de monitorizare s-a evidenţiat printr-un număr mare de accidente rutiere în 

care au avut de suferit copiii. Prime a relatat despre mai multe cazuri de acest fel: 

02.07.14, Chişinău, intersecţia străzilor M. Eminescu şi Șciusev, cu implicarea unui microbuz de pe ruta 

155, 3 copii în stare gravă la spital: pe data de 03.07.14 toate posturile tv monitorizate au difuzat ştiri 

despre acest caz: 

2 ştiri: Accident cu 11 răniţi, durata 2 min. 29 sec., poziţia 1-a, şi Șoferul va fi cercetat penal, 

04.07.14, durata 2 min. 47 sec., poziţia a 2-a; 

04.07.14, decesul unui copil de 4-5 ani, lovit pe trecerea de pietoni de la Gara de Sud de un microbuz de 

pe ruta 120:  

Ucisă pe trecerea de pietoni, durata 1 min. 55 sec., poziţia 1-a; 

15.07.14, Nisporeni, au decedat 4 bărbaţi: 

Viteza şi alcoolul i-au ucis (şi despre accidental din Floreşti), durata 3 min. 45 sec.;  

12.08.14, la Ceadâr-Lunga au decedat trei tineri, dintre care doi minori: 

Tragedie pe şosea, voice-over de 44 sec., poziţia a 3-a; 

13.08.14, la Vulcăneşti, o maşină a lovit o motocicletă cu trei tineri, un minor de 17 ani a murit: 

Alcoolul la volan ucide (reportaj realizat la un an de la accidentul de pe strada Munceşti din 

Chişinău în care au murit 8 tineri, în background se aminteşte de cele două accidente soldate cu morţi 

din ziua precedentă) durata 2 min. 55 sec., poziţia a 6-a. 

Alcoolul la volan ucide de pe 13.08.14,  este un reportaj care se distinge printre celelalte 

materiale despre accidente realizate în această perioadă la alte televiziuni prin faptul că nu este o simplă 

cronică a accidentelor rutiere: împlinirea unui an de la accidentul de pe strada Munceşti din Chişinău în 

care au murit 8 tineri, devine un prilej pentru a realiza un amplu reportaj în care un caz tragic este 

readus în atenţia publicului, prin prisma experienţei sentimentale a rudelor celor decedaţi plasate pe 

fundalul datelor statistice citate, miza fiind atenţionarea publicului asupra responsabilităţii ce îi revine 

fiecăruia în trafic. Reportajul este filmat la locul accidentului, sunt surprinse rudele care s-au adunat 

pentru a-i comemora pe cei decedaţi. Reporterul ia câteva scurte interviuri de la câteva rude, fraza 

rostită de o femeie: „Durerea lor de părinţi nu o înţelege nimeni. Băieţi şi fete, fiţi atenţi! Gândiţi-vă, în 

primul rând, la părinţi, la cei apropiaţi, care vă iubesc, care vă aşteaptă!”, ar putea să aibă un puternic 

impact emoţional asupra publicului, forţa acesteia fiind sporită de datele statistice plasate foarte reușit 

în acest context, căci ele nu rămân cifre inerte: „Tot mai multe accidente se produc din cauza şoferilor 

băuţi la volan. De la începutul anului au avut loc peste 1300 de accidente rutiere, 159 de oameni au 

murit, iar 1660 au fost răniţi”. Tot aici, cuvintele ofiţerului de presă de la Inspectoratul Naţional de 



26 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 

 

Patrulare, despre acţiunile de identificare a persoanelor care au consumat alcool înainte de a se urca la 

volan, obţin mai multă forţă de convingere cu privire la necesitatea și imperativitatea acestor măsuri. 

Informaţia de background face bilanţul victimelor a două accidente rutiere produse în ajun la Ceadâr-

Lunga şi Vulcăneşti, ambele din cauza şoferilor beţi. 

 

CONCLUZII 

În perioada 30.06.14-15.08.14  postul de televiziune Prime a difuzat mai puţine reportaje cu 

participarea copiilor, 55 la număr  cu o durată totală de 1 oră 48 min. 38 sec, în comparaţie cu prima 

perioadă 15.05.14-30.06.14 când au fost realizate 92 de reportaje, acoperind un spaţiu de emisie de  3 

ore 11 min. 1 sec..  Acest decalaj se explică prin specificul calendaristic: în prima perioadă au fost câteva 

date speciale – ultimul sunet, începutul vacanţei mari, Ziua internaţională a copiilor. 

Și de această dată, la fel ca în prima perioadă de raport, postul de televiziune ”Prime” a acordat 

prioritate ştirilor din domeniul educaţiei,  pe locul doi, din punct de vedere numeric, s-au plasat 

subiectele despre situaţiile limită, cazurile dramatice sau de context jenant în care s-au aflat copiii.   

Numărul și timpul alocat știrilor despre cazuri și fenomene negative este echilibrat de subiecte 

neutre sau despre practici și exemple pozitive din viaţa copiilor.  

Știrile în care sunt implicaţi copiii ocupă, în medie,  poziţiile 4-7 în agenda editorială a buletinelor, 6 ediţii 

informative  au început cu știri despre nenorociri şi cazuri grave, iar două au avut pe poziţia a 2-a, știri 

pozitive despre realizările unor copii deosebiţi.  

Protecţia identităţii a fost asigurată în toate materialele difuzate. În reportajul, Agresorul din 

familie, 21.07.14, despre un caz de viol, numele victimei nu este divulgat, este procesat electronic chipul 

unui copil care este filmat, dar este prezentat numele unei rude apropiate care vorbește în faţa camerei 

în calitate de martor, oferind astfel posibilitatea recunoașterii copilului-victimă. 

În general au fost respectate normele cu privire la condiţiile de difuzare a informaţiei cu 

conţinut ce urmează a fi limitat. Este necesar a plasa avertizarea publică referitor la conţinutul șocant și 

în cazul difuzării unor imagini în care sunt surprinse accidentele rutiere, în special, momentele  în care se 

produc coliziuni, filmate de camerele publice plasate în intersecţii sau semafoare. 
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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 32 au avut materiale în 

care au fost implicaţi sau vizaţi copiii: în total 54 de reportaje.  

Subiectele cu participarea copiilor au avut o durată de 1 oră 35 min. 32 sec. 

 

 

DISTRIBUŢIA REPORTAJELOR ÎN FUNCŢIE DE TEMĂ 

În perioada de raport, postul de televiziune Jurnal TV a acordat prioritate ştirilor despre situaţii 

dramatice, cazuri şocante sau probleme cu care se confruntă copiii, astfel 25 de reportaje au fost 

înregistrate la codul Sdr (situaţie de suferinţă, situaţii jenante sau dificile, situaţii de context negativ 

(divorţ, părinţi săraci, alcoolici), situaţii de risc sau pericol pentru viaţă sau sănătate, alte situaţii limită, 

art. 4 din Legea nr. 30 din 07.03.2013; art. 7 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012), cu un timp total de 

36 min. 47 sec. Dintre acestea, 8 reportaje au informat despre accidentele rutiere în care au avut de 

suferit copiii; mai multe situaţii de risc şi accidente domestice sau decese au fost în atenţia altor 8 ştiri 

(despre cazul unui copil muşcat de câinele din propria curte; cazul copilului de 1 an şi 8 luni căzut de la 

etajul doi; copilul de 4 ani din Leova căruia i-a explodat televizorul în faţă; copilul de 7 ani din Leova 

opărit cu ciorbă; copilul ucis de poarta de fotbal; despre copilul din Sângerei, ucis de fulger; cazul 

copilului de 15 ani din Căpriana, r-nul Străşeni, strivit de un perete); 5 materiale (3 voice-over-uri şi 2 

reportaje) au relatat despre cazurile de înec printre copii.  
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Domeniul educaţiei (E) a fost vizat în 7 materiale, cu un timp total de 16 min.13 sec.  

4 ştiri, calificate (AS), cu durata totală de 3 min. 19 sec., au relatat despre: un caz de viol (fetiţa de 11 

ani din Criuleni) şi despre 3 cazuri de trafic de minore: La un pas să fie traficată (voice-over, 1 min., 

poziţia a 10-a); Racola victime de pe Internet (voice-over, 41 sec., poziţia a 10-a); Racolau minore pentru 

prostituţie (durata 33 sec., poziţia a 9-a).  

 4 reportaje (durata totală: 11 min. 49 sec.) au vizat probleme de sănătate (M), relatând despre 

focarul de hepatită din Drăguşeni, r-nul Străşeni, şi despre două cazuri în care pacienţii acuză medicii de 

malpraxis.  

Câteva cazuri de violenţă fizică faţă de copii (V) au devenit subiecte pentru 3 ştiri (5 min. 6 sec.):  

 Copil agresat de tatăl vitreg (07.07.14, durata 39 sec., poziţia a 9-a); 

 Micuţă bătută crunt de mama (8.07.14, durata 1 min. 33 sec., poziţia a 9-a);  

 Scandal la o grădiniţă (despre un caz de violenţă fizică aplicată de o educatoare unui copil; 

12.08.14, durata 2 min. 54 sec., poziţia 1-a).  

2 voice-over-uri informează despre: reţinerea unor minori suspectaţi de furtul unui automobil şi 

despre pedeapsa aplicată de instanţa de judecată unui minor acuzat de omor; 1 reportaj de 1 min. 22 

sec. relatează despre fata de 16 ani dispărută de acasă cu 80 000 de lei: în total, 3 materiale despre 

copiii aflaţi în conflict cu legea (ID), durata 3 min. 

În comparaţie cu perioada precedentă de monitorizare au fost realizate mai puţine materiale din 

categoriile tematice: probleme de interes general (PG) care vizează şi copiii, inclusiv distracţiile dedicate 

acestora (numai 4, cu o durată totală de 8 min. 11 sec., în comparaţie cu 8, de 19 min. 09 sec.); 

evenimente destinate adulţilor (ALT – desfăşurarea unor concursuri, concerte, sărbători şi festivaluri 
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etc.), copiii fiind în calitate de martori sau participanţi care îşi exprimă opinia – 2 materiale de 6 min 16 

sec., iar în prima perioadă au fost 8, cu o durată de 12 min. 44 sec. 

 

Postul de televiziune Jurnal TV nu a difuzat reportaje despre tentative sau cazuri de suicid, despre 

acţiuni de caritate sau filantropice.  

 

CONOTAŢIA REPORTAJELOR: 

Din numărul total al reportajelor despre copii difuzate, 42 au transmis un mesaj negativ, 9 au relatat 

despre evenimente și practici pozitive,  iar 3 au vehiculat informaţie neutră din punct de vedere 

emoţional  

Din volumul total al timpului acordat, ştirile cu un conţinut negativ au acumulat 69%, într-un volum 

de timp de 65 min. 55 sec., cele pozitive au avut o pondere de 23,57%, cu o durată de 22 min. 31 sec., 

iar celor neutre le-au revenit 7,43%, ocupând 7 min. 6 sec.  
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Cota mare a materialelor cu un conţinut negativ (42 la număr) este determinată de ştirile 

numeroase din categoriile tematice: cazuri dramatice sau de context jenant (Sdr), violenţă (V), 

infracţiuni şi contravenţii (ID), abuz sexual (AS), consum de alcool sau droguri (AD), sărăcie sau condiţii 

precare de viaţă (S). Din cele 7 ştiri din domeniul educaţiei (E), două relatează despre rezultatele 

negative de la bacalaureat (4 min. 35 sec.), iar altele cinci, cu o conotaţie pozitivă, au adus în atenţie 

succesele unor elevi (Eminentă la bac după contestaţie, din 7.07.14, durata 2 min. 8 sec., poziţia a 8-a; 

Bronz pentru Moldova la matematică, din 15.07.14, durata 2 min.12., poziţia a 6-a; Încă o încercare de a 

absolvi liceul, din 17.07.14, durata 2 min. 5 sec., poziţia a 9-a) sau activităţile din taberele de odihnă 

(Copiii din tabere, instruiţi de salvatori, din 11.07.14, durata 2 min. 21 sec., poziţia a 15-a; Taberele de 

vară, atracţia copiilor, din 12.07.14, durata 2 min. 52 sec., poziţia a 7-a). 
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Spre deosebire de prima perioadă de raport, constatăm un decalaj evident între ponderea 

informaţiilor negative şi cea a ştirilor despre evenimente şi practicile pozitive sau neutre, această stare 

de lucruri se explică prin numărul foarte mic de ştiri de la evenimente culturale sau distractive (PG şi 

ALT).  

 

IPOSTAZELE ÎN CARE AU FOST REFLECTAŢI COPIII ÎN ŞTIRI 

În cadrul celor 54 de reportaje au fost mediatizate 88 de cazuri în care au fost vizaţi copiii. Dintre 

aceştia, 24 de copii şi-au expus opinia referitor la evenimentele şi fenomenele din jurul lor. În 64 de 

cazuri, copiii mediatizaţi s-au aflat în situaţii vulnerabile, care necesită o protecţie specială prevăzută de 

lege.  

 

Cele mai multe apariţii, 44 la număr, le-au avut copiii aflaţi în ipostaza de victime (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): ale 

accidentelor rutiere – 15, victime ale accidentelor domestice – 4, victime ale violenţei fizice – 3, înecaţi – 

5, victime ale calamităţilor sau altor accidente nefaste – 6.  

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, dintre aceştia unul reţinut pentru furt, unul suspectat de consum de 

droguri şi comportament antisocial, unul dispărut de acasă cu o sumă mare de bani şi unul acuzat de 

omor.  

6 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; art. 7 din Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012), au apărut în materiale 



32 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 

 

care au reflectat situaţii de suferinţă profundă legată de: decesul rudelor – 2 copii, fenomene sociale 

negative cum ar fi sărăcia – 4 copii.  

În vizorul Jurnal TV a intrat cazul unui copil victimă a abuzului sexual şi câteva minore traficate (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) . Din cele 4 

materiale în care apar copii în situaţie de victime ale abuzului sexual, unul este despre un caz de viol (Ar 

fi violat o minoră, durata 1 min. 4 sec., poziţia a 2-a), în celelalte, ştirile nu sunt focalizate pe soarta 

copiilor, ci pe informaţia despre reţinerea unor traficanţi. Toate materialele sunt ilustrate fie cu imagini 

simbol, fie cu secvenţe filmate în momentul acţiunilor operative de reţinere şi preluate de pe 

poliţiacapitalei.md, iar imaginile în care apar fetele sunt procesate electronic. 

 

PROTECŢIA IDENTITĂŢII 

Protecţia identităţii a fost asigurată în toate materialele difuzate. 

 

 

Schema reprezintă poziţia (evaluată în medie) a ştirilor în desfăşurătorul emisiunilor informative. Din 

cele 47 de zile monitorizate, 12 buletine au început cu ştiri în care au fost implicaţi copiii, toate despre 

situaţii negative sau cazuri nefaste, în alte 6 zile ştirile care vizează copii s-au aflat pe poziţia a 2-a. Astfel, 

drept ştirea zilei la Jurnal TV au fost înregistrate următoarele materiale: 

 30.06.14, Rezultate dezastruoase la bac, 1 min. 46 sec.; 

 04.07.14, Omorâtă de un microbuz de linie, 2 min. 24 sec.; 

 13.07.14, Impact tragic la Orhei, 57 sec.; 

 20.07.14, Dublă tragedie la Orhei, 1 min. 58 sec.; 
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 22.07.14, Focar de hepatită în raionul Străşeni, 3 min. 22 sec.; 

 27.07.14, Copil opărit cu ciorbă, 1 min. 55 sec.; 

 31.07.14, Spulberaţi pe traseu, 1 min. 55 sec.; 

 1.08.14, Copil lovit mortal de un camion, 1 min. 40 sec.; 

 02.08.14, S-a înecat în piscină, 2 min. 32 sec.; 

 12.08.14, Scandal la o grădiniţă, 2 min. 54 sec.; 

 14.08.14, Strivit de un perete, 1 min. 40 sec.; 

 15.08.14, Găsit înecat în iaz, 2 min. 10 sec. 

Cele 9 materiale cu informaţii pozitive au fost difuzate pe locurile 6-15. 

 

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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La 08.07.14, Impact pe zebră, un voice-over ilustrat cu imagini de pe camerele video publice, în 

care este surprins momentul în care o tânăra este lovită şi aruncată pe trotuar.  

Două materiale au relatat detalii şi au conţinut secvenţe cu violenţă fizică. În reportajul Răpit de 

doi consăteni (din 21.07.14), sunt difuzate imagini cu părţi ale corpului mutilate după loviturile primite şi 

sunt descrise acţiunile violente şi abuzul fizic comis asupra unui bărbat: a fost bătut, legat de mîini şi de 

picioare şi purtat în portbagajul maşinii cîţiva kilometri. 

Mai multe imagini cu cadavre, în toate cazurile acoperite sau procesate electronic, au apărut în 

materiale despre accidente rutiere, despre conflictul israeliano-palestinian şi despre acţiunile militare 

din Ucraina. 

De menţionat că în fişele de monitorizare nu au  fost incluse toate materialele la aceste subiecte, 

ci doar cele care au avut secvenţe al căror conţinut şocant s-a aflat la limita admisibilităţii.  

 

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) 

Postul de televiziune Jurnal TV a mediatizat trei cazuri în care persistă suspiciunea că adulţii au 

agresat fizic copiii.  

Într-un voice-over de 39 sec. – Copil agresat de tatăl vitreg (07.07.14, poziţia a 9-a), se relatează 

despre un copil de 1 an şi 8 luni care „ar fi fost agresat de concubinul mamei sale”, conform primelor 

informaţii comunicate. Prezentatorul precizează că aceasta este poziţia mamei, care a depus o plângere 

la poliţie, potrivit căreia, femeia de 23 de ani „l-a lăsat pe micuţ în grija concubinului, iar când a venit 

acasă, a descoperit urme de agresiune pe corpul acestuia”. La spital, copilul „a fost diagnosticat cu 

traumatism cranio-cerebral şi contuzii ale ţesuturilor moi ale feţei”. Informaţia este completată cu 

poziţia suspectului, care neagă acuzaţiile şi afirmă că copilul a căzut din cărucior. Ştirea se încheie cu 

fraza: „dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă închisoare până la doi ani sau 180 de ore de muncă 

neremunerată în folosul comunităţii”.  

O situaţie în care un copil a ajuns la spital „cu traumatism cranio-cerebral şi contuzii ale ţesuturilor 

moi ale feţei” este prezentată sugerând că bărbatul a fost violent şi a agresat copilul, deşi aceasta este 

doar suspiciunea femeii. Nu este exclus faptul că acest copil a căzut din cărucior şi atunci culpa 

bărbatului ar fi neatenţie şi neglijenţă. Diagnosticul medical, formulat într-un limbaj doct, nu este clar 

pentru publicul larg, prea puţini au înţeles ce fel de probleme are copilul. Prin titlul Copil agresat de tatăl 

vitreg, realizatorii ştirii şi-au asumat rolul de judecători, stabilind şi un verdict: vinovat de abuz fizic faţă 

de un copil. Este cunoscut faptul că titlul este primul pas spre a capta atenţia publicului şi este de înţeles 
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că un asemenea titlu dramatizează o situaţie, canalizând sentimentele de indignare spre o persoană 

concretă (iar când această persoană nu este un străin, ci o rudă foarte apropiată, percepţiile emoţionale 

sunt mai puternice). Acest lucru este întărit prin fraza de final, referitor la pedeapsa ce i se cuvine 

vinovatului. Datorită acestei perspective, ştirea capătă culoare, astfel interesul superior al copilului a 

devenit un pretext pentru a alimenta gustul publicului pentru povestiri cu monştri şi victimele lor.  

Ştirea Micuţă bătută crunt de mama (din 08.07.14, durata 1 min. 33 sec., poziţia a 9-a), relatează 

despre un caz de violenţă fizică comis de mamă faţă de copilul său de 1 an şi 2 luni. Informaţia este 

confirmată de un funcţionar de la Direcţia Asistenţă socială din Sângerei şi de ofiţerul de presă al 

Inspectoratului de Poliţie din localitate, care oferă detalii prin telefon. Femeia a recunoscut faptul că şi-a 

bătut copilul până la vânătăi. Se precizează că acest caz a fost semnalat de vecini, iar asistentul social şi 

poliţia au intervenit. Ştirea se încheie cu informaţia: „Potrivit oamenilor legii, dacă va fi găsită vinovată, 

femeia riscă doi ani de privaţiune de libertate sau 100 de ore de muncă în folosul comunităţii”. Suntem 

informaţi că fetiţa a fost luată din familie şi se află într-un centru de plasament din localitate, iar 

reprezentanţii de la Direcţia Asistenţă socială din Sângerei vor solicita ca femeia să fie decăzută din 

drepturile părinteşti. 

Pe data de 12.08.14 a fost difuzat materialul Scandal la o grădiniţă (durata 2 min. 54 sec., poziţia 

1-a), despre un caz de violenţă fizică, în care o educatoare ar fi lovit un copil. Este un reportaj amplu, 

bazat pe declaraţiile unei mame, care acuză educatoarea de la grădiniţă de aplicarea violenţei faţă de 

fiul său de 3 ani şi care a făcut o plângere la poliţie. În reportaj este prezentată poziţia tuturor părţilor 

implicate în conflict: educatoare, directoarea grădiniţei şi poliţistul care a înregistrat plângerea. De notat 

că feţele copiilor care apar în imagine sunt procesate electronic. 

 

Copii implicaţi în situaţii cu conotaţie negativă, abuz sexual (art. 4 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 30 din 

07.03.2013) 

Jurnal TV a difuzat 3 ştiri despre cazuri de exploatare sexuală şi trafic de copii:  

 La un pas să fie traficată  (07.07.14, voice-over de 1 min., poziţia a 10-a);  

 Racola victime de pe Internet (21.07.14, voice-over de 41 sec., poziţia a 10-a);  

 Racolau minore pentru prostituţie (07.08.14, voice-over de 33 sec., poziţia a 9-a). 

În cele trei ştiri, copiii sunt doar menţionaţi în contextul unor informaţii despre operaţiunile de 

reţinere a persoanelor suspectate de infracţiuni, drept surse au servit comunicatele sau informaţiile 

(inclusiv material video) oferite de inspectoratele de poliţie şi Departamentul Vamal. În cazul ultimelor 

două ştiri, imaginile în care apar minorele sunt procesate electronic.  
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Cazul fetei de 11 ani din Criuleni, violată de unchiul său de 33 de ani, a fost mediatizat de Jurnal 

TV pe data de 21.07.14, printr-un material de 1 min. 4 sec., poziţia a 2-a, intitulat Ar fi violat o minoră 

(mediatizat de câteva posturi: Prime, Publika TV, PRO TV CHIŞINĂU). Ştirea este ilustrată cu imagini 

simbolice din arhivă (fără filmări de la locul faptei), iar informaţia este solicitată de la ofiţerul de la 

Inspectoratul de Poliţie Orhei, care oferă detalii despre circumstanţele reţinerii suspectului: care se 

pregătea să treacă Nistrul cu o barcă. Totodată, este enunţat numărul articolului în baza căruia a fost 

iniţiată o cauză penală. De menţionat că ofiţerul de presă a explicat imediat conţinutul articolului: 

„violarea unei persoane care nu are vârsta de 14 ani”, o precizare necesară.  

 

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 Jurnal TV a difuzat câteva ştiri despre copiii victime ale accidentelor domestice:  

 Copilă atacată de câine (01.07.14, durata 1 min. 55 sec., poziţia a 4-a);  

 Copil opărit cu ciorbă (27.07.14, durata 1 min. 55 sec., poziţia a 1-a); 

 Strivit de un perete (14.08.14, durata 1 min. 40 sec., poziţia 1-a).  

Copil opărit cu ciorbă (27.07.14, durata 1 min. 55 sec., poziţia a 1-a), este un reportaj realizat în 

secţia de spital, sunt difuzate imagini cu parţi ale corpului bandajat, gros-planuri cu mâinile şi picioarele 

bandajate, este intervievat şi copilul, şi mama, fără a fi divulgat numele, iar feţele sunt procesate 

electronic. Copilul răspunde: „S-a răsturnat oala fierbinte peste mine, cu zeamă”, reporterul insistă: „Dar 

ce ai vrut tu să faci?” – „Să mănânc!”. Dialogul sensibilizează publicul şi trezeşte groază şi milă. Mama 

copilului este alături şi, evident, şi-a dat acordul pentru această filmare, care ar avea scopul de a 

atenţiona adulţii asupra pericolelor cauzate de neatenţie, totuşi copilul intervievat a fost supus unei noi 

situaţii psihologice solicitante. Despre starea copilului vorbeşte specialistul, medicul chirurg, care 

utilizează pe alocuri un limbaj foarte specializat: „A fost adus în perioada întâia a bolii, în perioada de şoc 

combustional, din anamneză suportă un impact traumatic cu lichide fierbinţi. Copilul a primit leziuni 

termice de gradul 1, 2, 3. Au fost afectate membrul superior stâng, pieptul, abdomenul, organele 

genitale, regiunea coapselor…”. Reportajul se încheie cu reiterarea informaţiei despre cazul copilului 
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internat cu arsuri după ce a explodat televizorul, singura informaţie despre starea acestuia este că se 

află în continuare în spital, fără a oferi alte detalii despre starea sa.  

Jurnal TV a difuzat două materiale despre cazul copilului de 9 ani din Porumbeni, r-nul Criuleni, care 

a ajuns în comă la spital după ce o poartă de fotbal a căzut peste el:  

 Copil strivit de o poartă de fotbal (01.08.14, durata 1 min. 41 sec., poziţia a 8-a); 

 Ucis de poarta de fotbal (07.08.14, durata 48 sec., poziţia a 10-a). 

Primul reportaj a fost realizat în baza afirmaţiilor mamei copilului. Declaraţia a fost făcută prin 

telefon. Jurnalistul relatează circumstanţele producerii accidentului, locul şi timpul (sâmbăta trecută pe 

terenul de fotbal din Porumbeni). Mama descrie amănunţit cum a fost chemată prin telefon de fiul mai 

mare – un bărbat care trecea pe acolo cu maşina l-a transportat acasă, apoi la spital. Detaliile sunt 

şocante: „În maşină, când eram, de faţa mea i se umfla capul şi eu ţineam ştergar cu apă rece. Dar 

totuna se umfla şi curgea sânge, era ca mort, numai că răsufla”. Jurnalistul afirmă că medicii ar fi spus că 

„doar un miracol l-ar putea salva”. Ştirea nu conţine sincron cu medici. Mama acuză primarul de 

neglijenţă în serviciu, afirmând că anterior s-au mai produs alte 4 accidente. A fost difuzată convorbirea 

telefonică cu primarul localităţii, care a refuzat să comenteze situaţia, motivând că este la volan. Potrivit 

jurnalistului, ulterior primarul nu a mai răspuns la telefon. Totodată, suntem informaţi că mama 

copilului a depus o plângere la Procuratură. Sunt prezentate datele de identitate ale mamei, iar ştirea 

este ilustrată cu două fotografii ale copilului, conectat la aparate medicale, în patul de spital.  

Cea de-a doua ştire, difuzată la data de 07.08.14, este un voice-over de 43 sec. – Ucis de poarta de 

fotbal, care informează despre decesul copilului.  

Cazul copilului de 4 ani din localitatea Pârâta, decedat în Secţia de terapie intensivă, după ce trei zile 

la rând a fost refuzată spitalizarea acestuia. 

Două reportaje, calificate la tematica probleme de sănătate (M), aduc în prim-plan cazul unui copil 

de 4 ani din satul Pârâta, decedat în Secţia de terapie intensivă, după ce trei zile la rând a fost refuzată 

spitalizarea acestuia. Primul reportaj, difuzat la 03.08.14, cu o durată de 3 min. 59 sec. – Medici acuzaţi 

de moartea unui copil, a fost realizat în localitatea Pârâta, în casa familiei Ursu (părinţii fetiţei decedate), 

la Centrul de sănătate din Coşniţa. Cazul este relatat prin prisma familiei şi rudelor care trăiesc durerea 

pierderii unui copil, mama şi tatăl copilului plâng şi îşi clamează durerea în faţa camerei, emoţiile lor 

sunt filmate şi montate pentru a sensibiliza şi impresiona publicul (gros-planuri cu feţele ambilor părinţi 

crispate de durere, mama strigând şi bocind după fetiţa moartă, fotografia de familie cu chipul fetiţei). 

Tentativele reporterului de a obţine explicaţii de la persoanele responsabile şi acuzate de părinţi de 

malpraxis (medicul de familie şi cel de la ambulanţă) sunt filmate şi prezentate în material. La Centrul de 

sănătate publică din s. Coşniţa, o persoană de la recepţie sau de la biroul de informaţie refuză să 
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răspundă la întrebări şi se ascunde de camera de filmare. Este de presupus că nu este medic şi că 

situaţia o depăşeşte: pe lângă faptul că este speriată, probabil, nu este de competenţa ei să dea o 

explicaţie.  

Postul de televiziune Jurnal TV a păstrat subiectul în vizor, urmărind reacţia instituţiilor responsabile 

despre care au difuzat un nou material în data de 05.08.14 – Anchetă în cazul fetiţei din Pârâta.  

Decesul unui copil, după ce părinţii s-au adresat trei zile consecutiv la medicul de familie şi au făcut 

apeluri repetate la ambulanţă, este evident un subiect de interes public, iar menţinerea atenţiei publice 

asupra lui prin revenirea cu informaţii suplimentare este o practică pozitivă. Este de înţeles faptul că 

focalizând un reportaj pe stările psihoemoţionale prin care trec oamenii, se obţine un impact sporit 

asupra publicului, totuşi este indicată o abordare cu maximă precauţie a acestor momente şi a nu abuza 

de vulnerabilitatea emoţională a oamenilor, ţinându-se cont de dispoziţiile art. 18 din Codul de conduită 

al radiodifuzorilor, Decizia CCA nr. 127 din 26.12.2007: „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”; şi de prevederile pct. 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”.  

 

ACCIDENTE RUTIERE CU IMPLICAREA COPIILOR 

Această perioadă de monitorizare s-a evidenţiat printr-un număr mare de accidente rutiere în care 

au avut de suferit copiii.  

Două accidente produse pe 02.07.14 şi pe 04.07.14, la Chişinău, cu implicarea microbuzelor de rută, 

în urma cărora 3 copii au fost internaţi în spital (unul fiind în comă), iar o fetiţă de 5 ani a decedat, s-au 

aflat în atenţia tuturor posturilor de televiziune monitorizate, majoritatea dintre acestea realizând ştiri şi 

în zilele următoare sau actualizând informaţia despre mersul anchetei şi starea victimelor în contextul 

altor ştiri similare. Jurnal TV a difuzat mai multe ştiri despre aceste cazuri: 

 03.07.14, Grav accident în capitală, durata 3 min. 15 sec., poziţia a 2-a; şi 13.07.14 – Copiii rămân 

internaţi în spital, durata 2 min. 43 sec. (Chişinău, intersecţia străzilor M. Eminescu şi Şciusev, cu 

implicarea unui microbuz de pe ruta 155 – 3 copii în stare gravă la spital); 

 04.07.14, Omorâtă de un microbuz, durata 2 min. 24 sec., poziţia 1-a (04.07.14, decesul unui copil 

de 4-5 ani, lovit pe trecerea de pietoni de la Gara de Sud de un microbuz de pe ruta 120); 

 10.07.14, Bebeluş în comă după accident, voice-over de 24 dec., poziţia a 4-a (la Cahul, un copil de 

o lună spitalizat în comă); 
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 13.07.14, Copiii rămân internaţi în spital, durata 2 min. 43 sec, poziţia a 5-a (despre victimele 

accidentului din 02.07.14, pe traseul Ciocâlteni-Orhei, au decedat 2 persoane, iar un minor de 5 ani a 

fost transportat la spital);  

 15.07.14, A adormit la volan, durata 55 sec., poziţia a 2-a (în Gândeşti, raionul Floreşti, un copil de 

6 ani a decedat, iar altul de 1 an şi 3 luni a fost spitalizat);  

 31.07.14, Spulberaţi pe traseu, durata 1 min. 55 sec., poziţia 1-a (la Cahul, un cuplu care se deplasa 

cu bicicleta a decedat după ce au fost loviţi de o maşină);  

 1.08.14, Copil lovit mortal de un camion, durata 1 min. 40 sec., poziţia 1-a (în Căuşeni, un copil de 

10 ani a murit după ce a fost lovită de un camion); 

 12.08.14, Trei tineri morţi într-un accident, durata 44 sec., poziţia a 2-a (la Ceadâr-Lunga au 

decedat trei tineri, dintre care doi minori); 

 13.08.14, Beat la volan a omorât un minor, un voice-over de 36 sec., poziţia a 2-a (la Vulcăneşti, o 

maşină a lovit o motocicletă cu trei tineri, un minor de 17 ani a murit). 

Jurnal TV a realizat un amplu reportaj – Grav accident în capitală (durata 3 min. 15 sec., poziţia a 2-

a), ilustrat cu imagini filmate imediat după producerea accidentului, care sunt o dovadă a gravităţii 

situaţiei: microbuzul răsturnat, martorii speriaţi şi şocaţi. Este vehiculată versiunea martorilor referitor la 

scenariul accidentului, două persoane vorbesc la cameră, acestea afirmă că şoferul de microbuz s-ar face 

vinovat de această nenorocire. Ofiţerul de presă al serviciilor speciale nu oferă detalii asupra acestui 

aspect, ci doar precizează ora şi locul producerii accidentului. Informaţia despre victime este prezentată 

de un medic specialist de la Spitalul „V. Ignatenco” şi de purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgenţă. 

Astfel, explicaţiile medicului de la spitalul de copii sunt relevante în prima parte, dar prea savante când 

precizează diagnosticul: „Băieţelul se află în stare grave, el se află încă în reanimare. Noaptea aceasta 

noi am lucrat, l-am operat, el a avut traumă cranio-cerebrală deschisă, şoc traumatic, plagă în regiunea 

craniului, o plagă masivă în ... (urmează un termen medical indescifrabil) cu decolarea pielii”. 

04.07.14, Omorâtă de un microbuz, durata 2 min. 24 sec., poziţia 1-a. 

Reportajul este realizat imediat după producerea accidentului, sunt intervievaţi trei martori, inclusiv 

tatăl, care explică ce făcea mama cu doi copii mici în acel loc. Sunt surprinse imagini cu o femeie care 

spală carosabilul de sânge, în timp ce alte maşini circulă pe lângă ea. Totodată, sunt difuzate imagini cu 

circulaţia din intersecţie, preluate de la o cameră de supraveghere video, dar care nu conţin informaţii 

clare referitor la accident. Purtătorul de cuvânt al Poliţiei capitalei, contactat telefonic, informează 

despre reţinerea pentru 72 de ore a suspectului şi iniţierea unei cauze penale. 

Materialul se încheie cu reiterarea detaliilor despre accidentul produs acum două zile, fără însă a 

informa despre starea actuală a copilului care fusese internat în stare de comă.  
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CONCLUZII 

În perioada de raport au fost monitorizate 47 de buletine de ştiri, dintre care 32 au avut 

materiale în care au fost implicaţi sau vizaţi copiii: în total 54 de reportaje. Subiectele cu participarea 

copiilor au avut o durată de 1 oră 35 min. 32 sec. (în prima perioadă – 2 ore 40 min. 27 sec.). 

Spre deosebire de prima perioadă de raport, constatăm un decalaj evident între ponderea 

informaţiilor negative şi cea a ştirilor despre evenimente şi practici pozitive sau neutre, astfel predomină 

ştirile despre cazuri dramatice şi fenomene negative (74,07% din numărul ştirilor şi 69% din timpul 

acordat). Această stare de lucruri se explică prin numărul foarte mic de ştiri de la evenimente culturale 

sau distractive (PG şi ALT), dar şi prin faptul că prima perioadă, 14.05.14 – 30.06.14, a avut mai multe 

evenimente legate de date calendaristice, cum ar fi: ultimul sunet, începutul vacanţei mari, Ziua 

internaţională a copiilor. S-a acordat prioritate ştirilor despre fenomene şi situaţii negative care 

afectează viaţa copiilor (abuzuri, accidente, moarte subită, sărăcie etc.), acestea fiind cele mai 

numeroase, ceea ce a determinat şi cota mare a reportajelor negative, 42 la număr.  

De regulă, ştirile negative ocupă primele poziţii în desfăşurătorul emisiunilor informative (18 

buletine din 47 au avut pe primele două poziţii ştiri în care au fost implicaţi copii, toate despre situaţii 

negative sau cazuri nefaste), ştirile despre practici şi exemple pozitive au fost difuzate pe locurile 6-15. 

În toate materialele despre copii, aflaţi în situaţii vulnerabile, protecţia prevăzută de lege a fost 

asigurată. 

Şi în această perioadă au fost difuzate mai multe ştiri despre copiii 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 filmării copiilor şi a intervievării 

acestora în asemenea circumstanţe.   

Nu au fost atestate derogări de la legislaţia cu privire la protecţia drepturilor copiilor. 

Regimul de difuzare a imaginilor care se află la limita de a fi calificate drept şocante sau pasibile 

de a avea un impact emoţional negativ asupra copiilor a fost respectat.  
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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 34 au avut materiale în 

care au fost implicaţi sau vizaţi copiii: în total 75 de reportaje.  

Subiectele cu participarea copiilor au avut o durată de 2 ore 22 min. 52 sec. 

 

DISTRIBUŢIA REPORTAJELOR ÎN FUNCŢIE DE TEMĂ 

Cele mai multe reportaje, 22 la număr, au reflectat diverse situaţii limită, cazuri dramatice sau de 

context jenant în care s-au aflat copiii (Sdr), cu un timp total de 29 min. 59 sec. Dintre acestea, 8 au 

relatat despre accidentele rutiere sau despre consecinţele lor, despre victimele înecului au fost realizate 

5 materiale, iar altele 4 (majoritatea voice-over-uri scurte) au scos în evidenţă câteva situaţii de risc 

pentru sănătatea şi viaţa copiilor: cazul unui copil muşcat de câine, altul în care un copil risca să rămână 

fără mână pe un escalator, un televizor a explodat în faţa unui copil, un copil rătăcit în piaţă. 

Un număr considerabil de reportaje (20 la număr, cu o durată de 46 min. 25 sec.) s-au axat pe 

problemele din educaţie (E), 10 dintre acestea au reflectat procesul de susţinere a bacalaureatului, 

celelalte reportaje au vizat admiterea în licee şi colegii, iniţiativele creative ale unor elevi, un singur 

material despre taberele de vară.  
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Câte 10 și respectiv 8 reportaje au fost înregistrate la codurile (PG) şi (ALT). Problemele de interes 

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

solicitată opinia au acumulat 20 min. 25 sec., iar cele care au abordat tematici sau au reflectat 

evenimente destinate adulţilor, copiii fiind implicaţi ca purtători de opinie, fie ca martori sau participanţi 

(de exemplu, desfăşurarea unor concursuri televizate, plantarea unor pomi de către politicieni, sărbători 

şi festivaluri etc.), au constituit 19 min. 15 sec.  

Au fost difuzate 5 reportaje despre infracţiuni şi contravenţii (ID), cu un timp total de 6 min. 59 sec. 

Două reportaje au fost despre cazuri de furt (de maşini şi dintr-o casă de locuit), un voice-over 

informează despre pedeapsa aplicată unor infractori acuzaţi de omucidere, unul fiind minor. Două 

materiale relatează despre cazul unei minore dată dispărută după ce a luat din casă o sumă mare de 

bani. Spre deosebire de prima perioadă s-au înregistrat mai puţine ştiri despre minori suspectaţi de 

infracţiuni. 

3 reportaje, cu durata de 6 min. 13 sec., au avut în vizor probleme de sănătate. Cazul de 

contaminare cu hepatită din raionul Străşeni (21.07.14, Contaminaţi cu hepatită, durata 1 min. 33 sec., 

poziţia 1-a); un material despre condiţiile din spitale, lipsa climatizoarelor (01.08.14, Zăpuşeala din 

spitale, durata 2 min. 37 sec.); un reportaj despre o acuzaţie de malpraxis (06.08.14, Acuză medicii de 

neglijenţă, durata 2 min. 9 sec., poziţia a 3-a). 

Cazuri de sărăcie şi de condiţii sociale precare au fost mediatizate în trei reportaje: 

 Familia din caroserie (27.07.14, durata 3 min. 37 sec., poziţia a 10-a);  

 Copilul de la piaţă (02.08.14, durata 3 min. 3 sec., poziţia a 3-a); 

 Vinde la piaţă cu copilul de 8 luni în braţe (04.08.14, durata 1 min. 20 sec., poziţia a 15-a).  
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Consumul de droguri şi comportamentul asocial a fost raportat într-un material de 49 sec. (02.07.14, 

A muşcat medicul, poziţia a 6-a). 

Un caz de abuz sexual este relatat într-un reportaj de 1 min. 11 sec., poziţia 1-a – A violat un copil 

(21.07.14), şi un voice-over de 41 secunde comunică despre reţinerea unei proxenete care trafica copii.  

Un reportaj despre acţiunile de caritate desfăşurate de Centrul creştin „Agapis”. 

 

În perioada de raport nu au fost difuzate materiale despre acţiuni filantropice, despre violenţă şi 

despre tentative sau cazuri de suicid. 

 

CONOTAŢIA REPORTAJELOR: 

Din numărul total al reportajelor despre copii difuzate, 42 au avut un mesaj negativ, 23 – pozitiv şi 

10 au avut un mesaj neutru. 

Din volumul total al timpului acordat, ştirile pozitive au avut o pondere de 36,89%, cu o durată de 52 

min. 42 sec.; cele neutre au constituit 15,56%, ocupând 22 min. 14 sec., iar materialele cu conţinut 

negativ au acumulat 47,55%, într-un volum de timp de 67 min. 56 sec. 
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Cele mai multe ştiri cu un conţinut preponderent pozitiv au fost cele care au reflectat problemele de 

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

fost solicitată opinia (PG) şi cele despre evenimentele destinate adulţilor (ALT), copiii fiind implicaţi ca 

purtători de opinie, fie ca martori sau participanţi (de exemplu, desfăşurarea unor concursuri televizate, 

sărbători şi festivaluri etc.). Numai două reportaje din aceste categorii au relatat despre probleme şi 

neajunsuri: Fără nisip (despre terenurile de joacă pentru copii care nu sunt amenajate adecvat, 

20.07.14, durata 1 min.1 sec., poziţia a 13-a) şi Blocaţi în maşină din cauza precipitaţiilor (06.08.14, 

durata 1 min. 58 sec., poziţia a 2-a). 

Informaţie cu un conţinut negativ a fost vehiculată în toate ştirile din categoriile tematice sănătate 

(M), infracţiuni şi contravenţii (ID), consum de alcool sau droguri (AD), sărăcie sau condiţii precare de 

viaţă (S), abuz sexual (AS), în total 14 materiale, de 22 min. 03 sec. Din cele 22 de ştiri calificate la codul 

tematic Sdr (cazuri dramatice sau de context jenant), unul singur a avut un mesaj pozitiv, graţie finalului 

fericit: S-a rătăcit în piaţă (13.08.14, durata 1 min. 34 sec., poziţia a 11-a).  
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De remarcat faptul că spre deosebire de prima perioadă de raport, de această dată au fost difuzate 

materiale ample despre experienţele pozitive din domeniul educaţiei, acoperind 19 min. 2 sec. din 

timpul total al ştirilor (46 min. 25 sec.) rezervat acestei tematici, 15 min. 40 sec. l-au reprezentat ştirile 

cu un conţinut informativ neutru, iar cele negative au avut 11 min. 43 sec. Din cele 10 ştiri despre 

bacalaureat, 4 au relatat despre neajunsuri şi nemulţumiri, 4 au transmis un mesaj neutru, iar două au 

avut o conotaţie pozitivă. Acestea din urmă au scos în prim-plan succesele elevilor care au avut 10 pe 

linie: Fata cu zece pe linie (01.07.14, durata 2 min., poziţia a 4-a) şi 10 pe linie (07.07.14, durata 1 min. 56 

sec., poziţia a 3-a). 

Enumerăm şi celelalte reportaje care aduc în prim-plan exemple pozitive din lumea copiilor, 

considerând salutară această tendinţă din politica editorială a postului PRO TV CHIŞINĂU: 

 Experimentele care ne învaţă (despre iniţiativa unui grup de tineri de a deschide un laborator al 

distracţiilor ştiinţifice; din 06.07.14, durata 2 min. 51 sec., poziţia a 8-a); 

 Studenţi în tabere (20.07.14, durata 2 min. 37 sec., poziţia a 8-a); 

 Roboţi care ne învaţă (26.07.14, durata 2 min. 39 sec., poziţia a 8-a); 

 Campioană în Italia (despre o elevă din Moldova care a obţinut un premiu la un concurs de 

poezie; din 02.08.14, durata 2 min. 11 sec., poziţia a 11-a); 

 Medalie de bronz la chimie (03.08.14, durata 2 min. 58 sec., poziţia a 18-a); 

 Chişinăul are planetariu (10.08.14, durata 2min. 42 sec., poziţia a 2-a). 

În unele materiale, deşi informaţiile relatate pot avea un conţinut atât negativ, cât şi pozitiv, 

accentele însă sunt puse astfel încât percepţia generală este de ştire negativă. Aşadar, ştirea Licee 

abandonate (din data de 10.08.14, durata 2 min. 40 sec., poziţia a 3-a), prin titlu se proiectează o 

conotaţie negativă asupra întregului material. Percepţia este întărită şi de lead-ul care anunţă că: „Mai 

multe licee din ţară vor rămâne de la întâi septembrie fără liceeni, de frica bac-ului mulţi elevi au decis să 

meargă la colegii. Ei cred că astfel se vor asigura că în situaţia în care nu iau bac-ul cel puţin vor rămâne 

cu o profesie”. Beta sau corpul ştirii propriu-zise începe cu opiniile exprimate de doi absolvenţi de 

gimnaziu, care au optat pentru admitere la colegii şi nu la licee, drept principal argument ei invocă faptul 

că astfel se vor asigura cu o profesie în cazul unui eventual eşec la examenele de bacalaureat. Urmează şi 

poziţia unei directoare de liceu din mediul rural, care îşi exprimă îngrijorarea pentru faptul că profesorii 

vor rămâne fără elevi, deoarece din cauza rezultatelor de la Bac mulţi absolvenţi au ales să-şi continue 

studiile la colegii, şcoli profesionale. Această poziţie este echilibrată de poziţia unui director de colegiu, 

care vorbeşte despre avantajele celor care optează pentru acest tip de studii. Astfel, sub aspectul 

echilibrului surselor şi opiniilor în cazul abordării unor subiecte controversate, ştirea este realizată 

respectând normele profesionale. Cu toate acestea, tonul general este unul negativ, or, ideea 
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dominantă este că liceele vor rămâne fără elevi, profesorii nu vor avea de lucru, şi toate acestea din 

cauza bacalaureatului. În această ştire au fost atinse mai multe probleme, dar cel puţin una dintre 

acestea poate fi abordată mai puţin tendenţios şi într-o perspectivă, nu neapărat pozitivă, ci una neutră: 

şcolile profesionale şi colegiile sunt o opţiune de luat în calcul, una raţională şi de perspectivă pentru 

absolvenţii de gimnazii. Cât priveşte, problema liceelor necompetitive, aceasta nu poate fi formulată şi 

abordată doar prin prisma unui reprezentant care se simte victimă în aceste circumstanţe, fără îndoială 

că problema merită a fi abordată, dar într-un material pe măsură.  

 

IPOSTAZELE ÎN CARE AU FOST REFLECTAŢI COPIII ÎN ŞTIRI 

În cadrul celor 75 de reportaje au fost mediatizaţi 124 de copii. Dintre aceştia, 80 şi-au expus opinia 

referitor la evenimentele şi fenomenele din jurul lor. 44 de copii care au fost vizaţi în ştiri s-au aflat în 

situaţii vulnerabile, care necesită o protecţie specială prevăzută de lege.  

 

 

Dintre copiii mediatizaţi, 5 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: condiţii sociale 

defavorabile – 4; copii aflaţi în situaţii care le pun în pericol viaţa, dar care au avut un final fericit – 1. 

32 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 – 10, ale înecului – 7, în alte situaţii periculoase – 15. 

În conflict cu legea, în situaţie de bănuiţi de comiterea unor infracţiuni (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. 
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PROTECŢIA IDENTITĂŢII 

Protecţia identităţii a fost asigurată în toate cazurile conform legislaţiei.  

De menţionat că în reportajul A violat un copil (din 21.07.14, durata 1 min. 11 sec., poziţia 1-a), 

jurnaliştii au luat toate măsurile pentru a proteja identitatea victimei, procesând electronic inclusiv 

feţele rudelor. Materialul a fost realizat în localitatea unde s-a produs cazul, cu interviuri acordate de 

bunica victimei şi de mătuşa victimei, care este şi soţia suspectului şi care oferă mai multe detalii intime.  

 

 

Schema de mai sus reprezintă poziţia medie a ştirilor la diverse teme. Deşi, în medie, nici o temă nu 

deţine topul în agenda unui buletin, trebuie să menţionăm că s-au înregistrat mai multe zile când ştirile 

despre copii au fost cap de afiş. Astfel, din cele 47 de zile monitorizate, 8 buletine au început cu ştiri în 

care au fost implicaţi copiii, toate despre situaţii negative sau cazuri nefaste: 2 despre rezultatele de la 

bacalaureat, 4 despre victimele accidentelor rutiere sau înecului, şi altele două despre cazul de viol al 

unei fetiţe de 11 ani şi cel de hepatită dintr-o localitate din Străşeni. În alte cinci zile, pe poziţia a 2-a din 

buletinul informativ, au fost plasate ştiri cu implicarea copiilor, dintre care una cu un conţinut pozitiv, 

celelalte despre victimele şi decesele accidentelor rutiere şi un caz de deces în urma fulgerului. În 8 

buletine informative, poziţia a 3-a a fost ocupată, de asemenea, de materiale cu implicarea copiilor, 

două relatând despre evenimente cu o conotaţie pozitivă (despre absolventa care a luat 10 pe linie şi 

despre biblioteca pe roţi).  
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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). 

 

 

 

Un singur material difuzat de PRO TV CHIŞINĂU a fost însoţit de avertizarea verbală impusă de lege: 

Atacat de crocodil (10.07.14, durata 1 min. 31 sec., poziţia a 18-a). 

Această perioadă de monitorizare s-a distins printr-o serie de evenimente sângeroase în regiunea 

Gaza (omorul a trei adolescenţi israelieni şi a unui palestinian, moartea a zeci de copii şi femei 

palestinieni în urma raidurilor avioanelor israeliene), escaladarea conflictului armat din Ucraina şi 

prăbuşirea avionului malaiezian cu 298 de persoane la bord. Ştirile externe nu au putut evita difuzarea 

unor imagini cu violenţe, cu oameni în panică sau în stări de accese psihoemoţionale. Toate imaginile în 



49 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 

 

care au apărut cadavre sau corpuri mutilate au fost procesate electronic sau acestea apăreau filmate în 

planuri lungi. De menţionat că în fişele de monitorizare nu au fost incluse toate materialele la aceste 

subiecte, ci doar cele care au avut secvenţe al căror conţinut şocant s-a aflat la limita admisibilităţii.  

6 din cele 12 reportaje, în care apar corpuri mutilate sau cadavre, au relatat despre conflictul militar 

din Ucraina, iar celelalte 6 – despre evenimentele din Israel.  

În zilele de 18-27.07.14 au fost difuzate mai multe reportaje despre situaţia din Ucraina, mai multe 

secvenţe în care apar cadavre şi oameni care oferă detalii şocante au fost prezentate în materialele 

despre accidentul aviatic: Fără supravieţuitori (18.07.14, durata 3 min. 53 sec., poziţia 1-a) şi Au furat 

cadavrele (20.07.14, durata 4 min. 6 sec., poziţia 1-a). 

 Război în Israel, imagini cu oameni în panică, inclusiv femei şi copii, care aleargă îngroziţi, un tânăr rănit 

păşit de oameni care aleargă (10.07.14);  

 Atac israelian asupra fâşiei Gaza, imagini cu bărbaţi plângând şi strigând, aplecaţi asupra corpurilor cu 

răniţi sau decedaţi; imagini din spital cu un copil aflat pe masa de operaţii şi declaraţiile medicului 

chirurg (17.07.14); 

 O ştire fără titlu, în care sunt aduse cifre despre victimele raidului aerian, printre care 6 copii, 25 de 

membri ai unei familii, este difuzată secvenţa video în care un bărbat strigă şi plânge într-o morgă peste 

un cadavru semiacoperit, secvenţa este şocantă (21.07.14);  

 Lovită pe zebră, un voice-over ilustrat cu imagini de pe camerele video publice, în care este surprins 

momentul în care o tânără este lovită şi aruncată pe trotuar (8.07.14);  

 Tensiunea creşte în fâşia Gaza, ştirea conţine informaţii despre victimele conflictului, care sunt 

preponderent civili, inclusiv copii. Cifrele sunt completate de imagini şi secvenţe în care femei răpuse de 

durere strigă disperate şi cheamă la răzbunare (03.08.14, durata 2 min. 17 sec., poziţia a 17-a). 

Deşi nu au fost constatate abateri de la legislaţie la difuzarea imaginilor al căror conţinut este 

interzis sau limitat, editorii, chiar dacă au procesat electronic secvenţele şocante, totuşi multe dintre 

materialele cu aceste subiecte conţin elemente care se află la limita impactului emoţional negativ 

asupra copiilor. 

 

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

Din cele 5 reportaje în care minorii sunt suspectaţi de a fi intrat în conflict cu legea, două relatează 

despre cazul dispariţiei unei fete de 16 ani, iar mediatizarea subiectului a fost dictată de necesitatea de a 

contribui la găsirea copilului.  
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Primul reportaj a fost difuzat în data de 26.07.14, fără titlu, care începe cu fraza ”O tânără de 16 ani 

ar fi furat 80 000 de lei de la un bărbat care a venit în vizită la mama ei şi a fugit de acasă împreună cu 

iubitul său, cel puţin aceasta ne-a relatat mama fetei” (durata 1 min. 45 sec., poziţia a 3-a). Reportajul se 

întemeiază pe spusele mamei, care mărturiseşte că fata e dată în urmărire de două săptămâni, iar 

poliţia, deocamdată, nu are niciun răspuns. Organele responsabile au amânat prezentarea unei 

informaţii publice pentru ziua de 28.07.14. În reportaj sunt prezentate datele de identitate ale fetei, 

precum şi fotografia acesteia, scopul evident fiind de a contribui prin mediatizare la găsirea ei. Pe data 

de 02.08.14 este difuzat un reportaj – Distracţie de 80 de mii de lei, care continuă subiectul, aducând o 

veste bună: fata a fost găsită. Ținând cont de finalul fericit al acestui caz putem afirma că intervenţia 

jurnaliştilor şi mediatizarea cazului a fost în interesul superior al copilului.  

Alte două ştiri au relatat despre două cazuri de furt cu implicarea minorilor: 

 Furt de automobil (19.07.14, durata 1 min. 35 sec., poziţia a-7a);  

 La furat ziua în amiaza mare (05.08.14, durata 1 min. 14 sec., poziţia a 15-a). 

În ambele cazuri, imaginea suspecţilor a fost procesată. În primul caz au fost utilizate secvenţe video 

de la poliţicapitalei.md, iar în cel de al doilea reportaj, despre doi minori prinşi în timp ce jefuiau o casă, 

au fost realizate filmări pe strada unde se află casa. Editorii au indicat adresa exactă şi au difuzat imagini 

ale casei, asta chiar dacă proprietarii au refuzat să discute cu echipa de filmare.  

Un voice-over informează despre pedeapsa aplicată unui infractor care la momentul comiterii crimei 

era minor:  Şi-au primit pedepsele (13.08.14, durata 40 sec., poziţia a 14-a). 

 

Copii implicaţi în situaţii cu conotaţie negativă, abuz sexual (art. 4 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 30 din 

07.03.2013) 

Cazul unei fete de 11 ani care a fost violată de unchiul său de 34 ani a fost mediatizat de câteva 

posturi: Prime, Publika TV, PRO TV CHIŞINĂU şi Jurnal TV. PRO TV CHIŞINĂU a realizat un reportaj amplu, 

cu detalii filmate la locul faptei: casa, curtea, drumul şi rudele care oferă amănunte în faţa camerei: A 

violat un copil (21.07.14, durata 2 min. 11 sec., poziţia 1-a). 

Reportajul pune în evidenţă aspectele psihoemoţionale şi decorul în care s-a produs acest caz. 

Datele concise şi exacte oferite de poliţie (şi prezentate de toate posturile care au realizat materialul: 

vârsta copilului, localitatea, vârsta suspectului şi gradul de rudenie cu victimele) au fost ambalate în 

structura narativă a imaginilor şi detaliilor povestite prin gura unor personaje autentice care trăiesc o 

experienţă insolită, toate acestea schimbă accentele, transformând materialul dintr-o ştire despre o 

infracţiune şi un abuz, într-o poveste colorată şi condimentată emoţional. Intro-ul este structurat pe 

principiul povestirilor poliţiste: infracţiunea, personajul negativ fuge, se ascunde, iar personajul pozitiv-
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justiţiar, poliţia îl prinde. La nivel lingvistic, editorul nu a utilizat expresiile „viol” sau „abuz sexual”, ci a 

optat pentru expresii din registrul stilistic al literaturii de ficţiune, utilizând o variantă populară şi 

regională: „a batjocorit copila”. Imaginile filmate în casă şi în curte pun accentul pe condiţiile modeste 

de trai ale protagoniştilor. Explicaţiile bunicii amintesc de formulele de început ale poveştilor, în care 

conflictul vine să distrugă ordinea lucrurilor: „ Şi am adormit şi eu. Când acolo, aud răcnind… Şi cioarele 

şi tot era plin de sânge. Ea de atunci nu se trezeşte, numai cu nacoale o ţin. Aşa, de pe somn, o fi luat-o 

în braţe… Numai el ştie, svolociu!”. Naraţiunea este preluată de un alt martor, soţia violatorului şi 

mătuşa victimei, care arată locul unde s-a produs violul: „Aici”. Urmează întrebarea reporterului: „Era 

dezbrăcată de tot?” „Numai cât în maiou era, iar de la jumătate în jos numai cât în maiou era.” „Nu 

spunea nimic, numai cât: mă doare, mă doare, mă doare şi gata… Spune-mi cine, cine a făcut lucrul 

acesta? Ea cică, asta badea Serioja.” Reporterul face portretul bărbatului, precum că ar fi fost o 

persoană violentă, ceea ce confirmă femeia: „A ridicat (mâna – n.n.) nu numai o dată, dar l-am iertat, tot 

spuneam, las, poate oi putea face om dintr-însul. Cum a putut el să îl vâre la un copil de 11 ani? Iertare 

nu are… chiar dacă doi copii am… m-oi descurca, am fraţi, am surori. Am părinţi”. Este solicitată 

informaţia din partea ofiţerului de presă al Inspectoratului de poliţie Orhei, care comunică despre faptul 

că a fost iniţiată urmărirea penală, cu privire la abuz sexual faţă de o minoră. Drept informaţie de 

background se enunţă faptul că victima este internată la Spitalul din Orhei, starea ei este gravă, că 

mama fetei este plecată peste hotare şi nu ştie despre cele întâmplate, iar dacă va fi găsit vinovat, 

infractorul riscă detenţie pe viaţă.  

Editorul a bruiat feţele rudelor care vorbesc în faţa camerei despre cazul de viol: bunica şi mătuşa 

victimei, care este şi soţia suspectului. Întrucât la nivel verbal au fost difuzate mai multe detalii despre 

starea victimei şi au fost păstrate expresiile folosite de martori, considerăm că era necesară avertizarea 

verbală cu privire la conţinutul şocant. 

 

Alte subiecte relevante 

PRO TV CHIȘINĂU a difuzat trei ştiri despre problema copiilor care cresc în condiţii precare de viaţă. 

Este de notat că toate sunt autentice: jurnaliştii au identificat subiectele şi le-au adus în atenţia 

publicului, dar şi a autorităţilor responsabile. În plus, în cel de al doilea material, tema a fost continuată, 

două zile mai târziu, fiind prezentată informaţia despre măsurile luate pentru a soluţiona problema. 

Familia din caroserie (27.07.14, durata 3 min. 37 sec., poziţia a 10-a) este un reportaj despre situaţia 

unei familii cu trei fetiţe de vârste preşcolare, din Sângera, care locuieşte într-o încăpere improvizată din 

caroseria unui automobil, fără apă, fără energie electrică. Sunt filmaţi ambii părinţii şi fetiţele, toţi 

vorbesc în faţa camerei. Deşi copiii se află într-un context jenant, feţele lor nu sunt bruiate şi sunt 
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difuzate date cu caracter personal, ceea ce nu este o abatere, întrucât există acordul adulţilor, iar 

situaţia lor nu este speculată suplimentar psihoemoţional, secvenţele filmate sunt exemplu că sărăcia nu 

înseamnă neapărat şi atitudine de umilinţă, dimpotrivă, au o ţinută demnă, care inspiră respect şi 

încredere. Un responsabil de la Asistenţa socială din Sângera confirmă prin telefon că oamenii sunt 

muncitori şi nu au vicii, dar că Primăria nu are soluţii pentru ei. Intervenţia stângace a funcţionarei este 

foarte scurtă (vreo 20 sec.), în comparaţie cu povestea familiei derulată, manevrând cu îndemânare 

arsenalul narativ: verbal, imagistic şi sonor. Este o poveste care reuşeşte să sensibilizeze publicul şi lasă 

o problemă deschisă.  

Cazul unei mame care vinde în piaţă cu un copil de opt luni aduce în atenţia publicului nu doar 

problema individuală a unei persoane, ci deficienţele sistemului: o mamă singură nu poate sta acasă cu 

o indemnizaţie de 400 de lei, dar nici la lucru nu poate ieşi, căci nu există creşe pentru copii.  

Primul reportaj – Copilul de la piaţă (02.08.14, durata 3 min. 3 sec., poziţia a 3-a), reproduce 

condiţiile de existenţă ale pruncului şi viaţa cotidiană a mamei sale. Camera de filmat urmăreşte 

gesturile şi activitatea mamei în timpul lucrului, atât faţa mamei, cât şi cea a copilului sunt procesate 

electronic. Sunt prezentate şi părerile unor martori din piaţă, care o compătimesc pe tânăra mamă.. 

Reportajul se încheie cu citarea unor date cu privire la valoarea indemnizaţiilor: „În Moldova – 400 de 

lei, în România –echivalentul a 2400 de lei, în Cehia şi Austria – de la 450 de euro, iar în Germania poate 

ajunge şi până la 1400 de euro lunar”. Prin aceste date, subiectul obţine amploare şi evidenţiază o 

carenţă şi o problemă majoră a societăţii. Reacţia funcţionarilor faţă de acest caz concret este 

prezentată în ştirea din 04.08.14 – Vinde la piaţă cu copilul de 8 luni în braţe (durata 1 min. 20 sec., 

poziţia a 15-a). Fenomenul însă rămâne o problemă deschisă, iar jurnaliştii formulează una dintre 

problemele pe care ecranul le-a adus în atenţie: în municipiul Chişinău există o singură creşă socială cu 

24 de locuri. 

Sunt exemple de practici jurnalistice și editoriale pozitive de manifestare a responsabilităţii sociale  

de către instituţiile media. Astfel acestea își confirmă rolul de câine de pază  și de generator de opinii și 

atitudini. 

 

Reflectarea accidentelor rutiere cu implicarea copiilor 

Această perioadă de monitorizare s-a evidenţiat printr-un număr mare de accidente rutiere în care 

au avut de suferit copiii. PRO TV CHIŞINĂU a relatat despre mai multe cazuri de acest fel (analiza unor 

reportaje a fost plasată la finalul raportului): 

 03.07.14 – Microbuz răsturnat (durata 2 min. 2 sec., poziţia a 2-a), despre accidentul produs pe 

data de 02.07.14 în mun. Chişinău, la intersecţia străzilor M. Eminescu şi Șciusev, cu implicarea unui 
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microbuz de pe ruta 155: 3 copii în stare gravă la spital (toate posturile tv monitorizate au difuzat ştiri 

despre acest caz); şi la 04.07.14 – Şoferul microbuzului reţinut (durata 1 min. 58 sec., poziţia a 9-a); 

 2 ştiri: 04.07.14 – Fetiţă lovită mortal (durata 52 sec., poziţia 1-a), şi la 09.07.14 – Cer închisoare 

pe viaţă (durata 2 min. 50 sec., poziţia a 9-a), despre decesul unui copil de 4-5 ani lovit pe trecerea de 

pietoni de la Gara de Sud de un microbuz de pe ruta 120; 

 10.07.14 – Accident la Cahul (voice-over de 32 sec., poziţia a 2-a), la Cahul, un copil de o lună 

spitalizat în comă; 

 13.07.14 – Orfan într-o fracţiune de secundă (durata 1 min. 53 sec., poziţia 1-a), pe traseul 

Ciocâlteni-Orhei au decedat 2 persoane, iar un minor de 5 ani a fost transportat la spital; 

 12.08.14 – Vieţi curmate de viteză (durata 1 min. 48 sec., poziţia 1-a), la Ceadâr-Lunga au 

decedat tei tineri, dintre care doi minori. 

 

Postul de televiziune PRO TV CHIȘINĂU a difuzat două materiale despre  accidentul din 02.07.14. 

Microbuz răsturnat este un reportaj amplu despre accident şi consecinţele sale: prezentând detalii 

despre locul, timpul şi circumstanţele producerii accidentului, despre numărul şi starea victimelor, 

despre operaţiunea de descarcerare, despre consecinţele pe care le poate avea asupra şoferului, 

recurgând la mai multe surse de informaţie: una dintre victime, filmată pe o targă pe holul Spitalului de 

Urgenţă, medici de la cele două spitale, care au confirmat informaţia că toţi pasagerii au avut nevoie de 

îngrijiri, purtătorul de cuvânt al Departamentului Situaţii Excepţionale, poliţia, care este doar citată, 

primarul capitalei, care declară că a cerut firmei de transport să i se retragă licenţa, dar şi reacţia citată a 

administratorului firmei de rută. Copiii nu sunt filmaţi, doar medicul de la Spitalul Ignatenco explică, într-

un limbaj relativ accesibil (este binevenit faptul că el însuşi utilizează atât varianta savantă, cât şi cea 

comună, pentru cuvântul „mâini”), situaţia copilului de 4 ani care a suferit cel mai mult: „Au plăgi 

multiple la membrele superioare, la mâini. Copilul din reanimare este într-o stare gravă, a fost adus în 

stare de şoc, are fractură de claviculă, fractură de femur pe dreapta şi multiple plăgi pe tot corpul”. 

Reportajul a fost însoţit de imagini de la locul accidentului imediat după impact, din incinta spitalelor de 

Urgenţă şi Ignatenco şi din sala de şedinţe  a Primăriei. Informaţia nu se dublează, iar explicaţiile oferite 

de funcţionari o completează pe cea a reporterului.  

Postul de televiziune PRO TV CHIȘINĂU a difuzat două reportaje despre accidentul din 04.07.14, 

în care o fetiţă de 4 ani a murit pe trecerea de pietoni. Primul, Fetiţă lovită mortal a fost unul succint, 52 

sec. realizat în ziua de 04.07.14, a fost  structurat pe declaraţiile unui martor şi pe cele ale tatălui 

îndurerat, care îl ameninţă pe şofer că „nu vreau să-l las să trăiască pe faţa pământului”. Reporterul 
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completează datele cu informaţia oferită de poliţie: a fost deschisă o cauză penală asupra şoferului, care 

are 37 de ani şi este din Soroca. 

Cel de-al doilea reportaj, Cer închisoare pe viaţă, din 09.07.14, durata 2 min. 50 sec., poziţia a 9-

a, este realizat a doua zi şi surprinde starea psihoemoţională în care se află familia copilului decedat. 

Rudele au oportunitatea de a-şi face publică durerea, revolta, dar şi opinia lor referitor la circumstanţele 

producerii accidentului şi referitor la pedeapsa şoferului. Reportajul se întemeiază mai puţin pe 

relatarea reporterului, ci preponderent pe declaraţiile făcute în faţa camerei de membrii familiei: 

bunica, mama şi alte 4 rude înconjurate de alţi copii. Mama cu un copil de 2 ani în braţe şi cu altul alături 

încearcă să reconstituie în faţa camerei cum s-au întâmplat lucrurile. Mama cu copilul în braţe repetă cu 

insistenţă: „Eu ţipam tare: „Opriţi-vă! Opreşte-te! Nu s-o oprit”. El n-o vrut s-o pălească, e corect? Nu tu 

amu păleşti o mâţă, o chiatră şi tu înţelegi, tu ai pălit-o, opreşte-te nu te duce înainte şi calc-o! Soţul 

meu, o dată, o mâţă o pălit şi o simţit. S-o dat jos, o luat-o, plângea pe dânsa, o dat-o într-o parte. Da el 

(despre şofer), mai ceva ca un câine era”. Femeia insistă să demonstreze cum s-a întâmplat, pentru a 

combate acuzaţiile care i se aduc referitor la neglijenţă faţă de copii: culcă copilul din braţe, iar o fetiţă 

de vreo 5 ani se apucă de fustă şi merge din urma ei. Totodată, una dintre rude îşi exprimă îndoiala faţă 

de echitatea justiţiei în cazurile care îi vizează pe romi. „Cred că suntem romi şi nu înţelegem nimic. Să 

ne întoarcă copilul înapoi, de ce l-a omorât? Nu-l iertăm. Noi nu-l iertăm”. Aceste afirmaţii sunt urmate 

de strigătele disperate ale mamei cu copilul în braţe: „Eu vreau să-i da pe viaţă, vă rog frumos! Copilul 

meu e în pământ, dar el las să stea acolo, vă rog frumos!”. Bunica o completează, pe acelaşi ton 

disperat: „Acuma se dau bani, se dau vzeatki şi îi dau drumul!”. În final, reporterul informează că fetiţa 

va fi înmormântată a doua zi, amintind circumstanţele producerii accidentului, dar şi faptul că şoferul 

este reţinut la domiciliu pe 30 de zile, are 37 de ani şi este din Soroca.  

Deşi din punct de vedere formal, la realizarea acestui reportaj nu au fost atestate abateri de la 

lege: filmările au fost făcute cu acordul adulţilor, prin urmare nu exista temei de a procesa electronic 

feţele copiilor filmaţi, considerăm totuşi că mediatizarea lor în contextul unei drame familiale nu 

urmăreşte interesul superior al acestora. În plus, deşi nu există imagini şocante de la locul accidentului, 

în discursurile emotive ale rudelor, în special al mamei, care aduce detalii ale celor întâmplate şi 

reconstituie împreună cu doi copii mici cum a avut loc accidentul, ar putea afecta emoţional copiii aflaţi 

în faţa televizoarelor. Reamintim prevederile Codului de conduită al radiodifuzorilor, Decizia CCA nr. 127 

din 26.12.14, 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”. 
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CONCLUZII 

În perioada  30.06.14-15.08.14  postul de televiziune PRO TV CHIȘINĂU a difuzat cele mai multe 

știri cu participarea copiilor  - 75 la număr, cu un timp alocat de 2 ore 23 min. 28 sec. (În prima perioadă, 

15.05.14-30.06.14, au fost difuzate 104 reportaje cu o durată totală de 3 ore 20 min. 52 sec.) Această 

scădere se explică prin specificul calendaristic, în prima perioadă au fost câteva date speciale – ultimul 

sunet, începutul vacanţei mari, Ziua internaţională a copiilor.  

Cele mai multe reportaje, 22 la număr, au reflectat diverse situaţii limită, cazuri dramatice sau 

de context jenant în care s-au aflat copiii, printre dominantele tematice ale politicii editoriale a figurat și 

domeniul educaţiei cu 20 de materiale.  

Știrile negative cu o pondere de 47,55% au fost relativ echilibrate de informaţia cu un conţinut 

pozitiv și neutru 36,89% și, respectiv, 15,56%. De remarcat faptul că, spre deosebire de prima perioadă 

de raport, de această dată au fost difuzate materiale ample despre experienţele pozitive din domeniul 

educaţiei, acoperind 19 min. 2 sec. din timpul total al ştirilor (46 min. 25 sec.) rezervat acestei tematici, 

15 min. 40 sec. l-au reprezentat ştirile cu un conţinut informativ neutru, iar cele negative au avut 11 min. 

43 sec. 

Protecţia identităţii a fost asigurată în toate cazurile conform legislaţiei.  

Din cele 47 de zile monitorizate, 8 buletine au început cu ştiri în care au fost implicaţi copiii, 

toate despre situaţii negative sau cazuri nefaste, în alte cinci zile, pe poziţia a 2-a din buletinul 

informativ, au fost plasate ştiri cu implicarea copiilor, dintre care una cu un conţinut pozitiv.  

PRO TV CHIȘINĂU a difuzat trei ştiri despre problema copiilor care cresc în condiţii precare de 

viaţă,  toate fiind autentice: jurnaliştii au identificat subiectele, le-au adus în atenţia publicului, dar şi a 

autorităţilor responsabile. Totodată s-a revenit asupra subiectului pentru a monitoriza soluţionarea lui. 

Sunt exemple de practici jurnalistice și editoriale pozitive de manifestare a responsabilităţii sociale  de 

către instituţiile media. Astfel acestea își confirmă rolul de câine de pază  și de generator de opinii și 

atitudini. 

 Regimul de difuzare a imaginilor care se află la limita de a fi calificate drept şocante sau 

pasibile de a avea un impact emoţional negativ asupra copiilor, în general, a fost respectat. Totuși, în 

câteva cazuri (A violat un copil (21.07.14, cu descrierea verbală a detaliilor producerii violului; Cer 

închisoare pe viaţă, din 09.07.14, cu prezentarea mamei în stare de lacrimi care descrie emotiv detaliile 

accidentului în care a murit un copil de 4 ani; Lovită pe zebră, 08.07.14 cu prezentarea imaginilor în care 

o tânără este lovită de o mașină pe zebră) avertizarea verbală ar fi fost binevenită. 
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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 34 au avut materiale 

în care au fost implicaţi sau vizaţi copiii: în total 47 de reportaje.  

Subiectele cu participarea copiilor au avut o durată de 1 oră 28 min. 59 sec. 

 

DISTRIBUŢIA REPORTAJELOR ÎN FUNCŢIE DE TEMĂ 

Spre deosebire de prima perioadă de raport, în care tematic au prevalat trei categorii: ştirile din 

domeniul educaţiei (31 la număr, situaţie explicată prin perioada calendaristică a examenelor), ştiri care 

au reflectat evenimente destinate adulţilor (ALT) (desfăşurarea unor concursuri televizate, sărbători şi 

festivaluri etc., copiii fiind în calitate de martori sau participanţi care îşi exprimă opinia) şi probleme de 

interes general (PG) care vizează şi copiii, inclusiv distracţiile dedicate acestora, şi care au înregistrat 

câte 20 şi, respectiv, 10 materiale, în perioada a doua de raport acestea au fost mai puţine, 2 pentru 

(ALT) şi 7 pentru (PG), cu un timp total alocat de 3 min. 20 sec. şi, respectiv, de 13 min. 28 sec. 

Domeniul educaţiei a fost vizat în 13 ştiri, acumulând 24 min. 37 sec.  
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Cele mai multe materiale, 17 la număr, cu un timp total de 27 min. 16 sec., au reflectat 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.  

4 reportaje (9 min. 46 sec. în total) au relatat despre probleme care vizează sănătatea copiilor 

(alertă cu privire la creşterea numărului infecţiilor intestinale, cazurile de hepatită de la Drăguşeni, 

Străşeni; conflictul dintre o pacientă a unei clinici private şi administraţie; metodele de profilaxie pe timp 

de caniculă). 

Un caz de violenţă domestică a fost subiect pentru două reportaje (V), cu un timp total de 6 min. 

51 sec.  

Un voice-over de 45 de secunde relatează despre circumstanţele unui caz de abuz sexual al unui 

copil de 11 ani (AS). 

Un reportaj (2 min. 36 sec.) despre condiţii sărace de viaţă (S) ale unei familii. 
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În agenda editorială a buletinelor informative de la postul Publika TV nu s-au înregistrat ştiri din 

categoriile tematice: acţiuni de caritate (ACS) sau filantropice (AF), tentative sau cazuri de suicid (TS), 

consum de alcool sau droguri (AD), infracţiuni, delicte, fraude, cazuri de încălcare a ordinii publice (ID). 

 

CONOTAŢIA REPORTAJELOR: 

Din numărul total al reportajelor despre copii difuzate, 29 au avut un mesaj negativ, și câte 9 

materiale cu informaţie de conţinut  pozitiv şi neutru. 

Din volumul total al timpului acordat ştirilor despre copii, cele pozitive au avut o pondere de 

18,06%, cu o durată de 16 min. 04 sec.; cele neutre au constituit 20,62%, ocupând 18 min. 21 sec., iar 

materialele cu conţinut negativ au acumulat 61,32%, cu un volum de timp de 53 min. 34 sec. 
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Cota mare a materialelor cu un conţinut negativ (29 la număr) este determinată de ştirile 

numeroase din categoriile tematice: cazuri dramatice sau de context jenant (Sdr), violenţă (V), abuz 

sexual (AS), sărăcie sau condiţii precare de viaţă (S).  

 

Din cele 13 ştiri din domeniul educaţiei (E), 3 aduc în atenţia opiniei publice câteva probleme: 

Protestul liceenilor şi părinţilor din Făleşti, din 03.07.14, durata 1 min. 19 sec., poziţia a 15-a; Noi presiuni 

asupra liceului cu predare în limba română din Tighina, din 14.07.14, durata 1 min. 27 sec., poziţia a 5-a; 

Licee fără liceeni, din 25.07.14, durata 1 min. 42 sec., poziţia a 14-a. Practicile pozitive şi succesele 

copiilor au constituit subiecte pentru 3 materiale: Elevă de nota zece, din 01.07.14, durata 1 min. 29 

sec., poziţia a 3-a; Salvatori şi pompieri timp de o zi, din 27.07.14, durata 1 min. 27 sec., poziţia a 6-a; 

Copiii învaţă să evite cazurile de înec, din 01.08.14, durata 2 min. 4 sec., poziţia a 12-a. Celelalte 7 

materiale au transmis informaţie cu un caracter neutru, inclusiv cele 4 subiecte care au relatat despre 

procesul de finalizare a sesiunii de bacalaureat.  

Din cele 7 ştiri calificate la codul PG (distracţii şi probleme de interes general), două au avut o 

conotaţie negativă, aducând în atenţia publicului câteva probleme care îi afectează şi pe copii: Statul 

vrea să-i impoziteze pe zilieri (despre o mamă cu trei copii care îşi manifestă îngrijorarea, din 10.07.14, 

durata 1 min. 55 sec., poziţia a 10-a), Pericolul din curtea blocului (despre spaţiile de joacă pentru copii, 

din 20.07.14, durata 2 min. 5 sec., poziţia a 7-a). 

Au fost difuzate 9 ştiri pozitive înregistrate la categoriile tematice: PG – 4, E – 3, ALT – 2. 

 

IPOSTAZELE ÎN CARE AU FOST REFLECTAŢI COPIII ÎN ŞTIRI 
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În cadrul celor 47 de reportaje au fost mediatizaţi 65 de copii. Dintre aceştia, 33 şi-au expus opinia 

referitor la evenimentele şi fenomenele din jurul lor. În 32 de cazuri, copiii s-au aflat în situaţii 

vulnerabile, care necesită o protecţie specială prevăzută de lege.  

 

 

Cele mai multe apariţii, 25 la număr, le-au avut copiii aflaţi în ipostaza de victime (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): ale 

accidentelor rutiere – 5 (mediatizaţi în mai multe reportaje), victime ale violenţei fizice – 1 (mediatizat 

de două ori), înecaţi – 4, victime ale calamităţilor sau a altor accidente nefaste – 7, decedat în urma unui 

accident nefast – 1 (mediatizat în 4 materiale).  

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

07.03.2013): Fetiţă violată de concubinul mătuşii sale, din 21.07.14, durata 45 sec., poziţia a 11-a. 

Contextul în care au fost filmaţi 3 copii, protagoniştii reportajului despre o familie nevoiaşă, a fost 

calificat drept jenant (Cdr): Un garaj din capitală, casă pentru o mamă cu trei copii, din 11.08.14, durata 

2 min. 36 sec., poziţia a 5-a. 

 

PROTECŢIA IDENTITĂŢII 

Protecţia identităţii a fost asigurată în toate materialelor realizate. 
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Conform diagramei, în medie, ştirile despre copii se poziţionează pe locurile 5-13. Totuşi, de 4 ori 

buletinele informative au început cu ştiri despre copii: Copii răniţi grav în accident, din 03.07.14, durata 

3 min. 24 sec.; Fetiţă omorâtă pe o trecere de pietoni, din 04.07.14, durata 3 min.15 sec.; Două 

microbuze de linie implicate în accident, din 08.07.14, durata 2 min. 37 sec.; Copil educat în bătaie, din 

2.08.14, durata 3 min. 59 sec. Trei buletine au avut ştiri despre copii pe poziţia a doua: Șoferul de pe linia 

120, în arest la domiciliu, 07.07.14, durata 1 min. 30 sec.; Băiat ucis de poarta de fotbal, din 07.08.14, 

durata 53 sec.; Canicula, pericol pentru cei mici, din 13.08.14, durata 2 min. 8 sec. Și pe poziţia a treia au 

fost plasate materiale despre copii în cadrul a patru buletine, toate despre cazuri dramatice sau şocante.  

 

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 ştiri cu imagini care se află la limita de a fi calificate drept şocante sau pasibile de a avea 

un impact emoţional negativ asupra copiilor (scene cu violenţă, cadavre, accidente) au relatat despre 

evenimentele din Ucraina, inclusiv accidentul aviatic din 17.07.14,despre conflictul Israieliano-Palstinian, 

precum şi despre câteva accidente rutiere produse pe traseele din ţară. Regimul de difuzare al imaginilor 

a fost respectat. 

 

ANALIZA REPORTAJELOR 

Copii implicaţi în situaţii cu conotaţie negativă, abuz sexual (art. 4 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 30 din 

07.03.2013) 

Cazul fetei de 11 ani din Orhei, care a fost violată de unchiul său de 33 ani, a fost mediatizat de 

Publika TV printr-un voice-over de 45 de sec., ilustrat cu imagini simbolice (alte posturi care au difuzat 

acelaşi subiect: Prime, PRO TV CHIȘINĂU şi Jurnal TV). Știrea Caz cutremurător în raionul Orhei conţine 

detaliile oferite de serviciul de presa al poliţiei.   

 

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”).  

Publika TV a realizat o serie de reportaje despre cazul copilului din Criuleni, strivit de o poartă de 

fotbal:  

 Copil strivit de o poartă de fotbal (02.08.14, durata 2 min. 6 sec., poziţia a 7-a);  

 Băiatul strivit de poarta de fotbal rămâne în comă (03.08.14, durata 1 min. 2 sec., poziţia a 6-a); 

 Băiat ucis de poarta de fotbal (07.08.14, durata 53 sec., poziţia a 2-a); 

 Viaţă de copil curmată din neglijenţa adulţilor (08.08.14, durata 2 min. 21 sec., poziţia a 3-a). 

În primul reportaj – Copil strivit de o poartă de fotbal (02.08.14), se relatează despre 

circumstanţele producerii accidentului, fiind luate imagini de la faţa locului, drept sursă de informaţie 

servind mama copilului-victimă şi câţiva localnici. Reporterul realizează un stand-up, demonstrând la 

cameră faptul că poarta de fotbal nu este fixată şi poate fi uşor răsturnată, lângă poartă mama copilului 

oferă detalii despre accident şi despre cum a ajuns la spital. Femeia acuză autorităţile locale de 

neglijenţă, întrucât, potrivit afirmaţiilor sale, anterior alţi patru copii au fost accidentaţi, această 

informaţie este confirmată de alte trei femei: o mamă al cărei copil a fost lovit de aceeaşi poartă, dar 

fără consecinţe grave, şi alte două localnice, una dintre care povesteşte despre un alt caz în care a fost 

nevoie de intervenţia ambulanţei. În reportaj sunt prezentate datele de identitate şi o fotografie a 

copilului, totodată, apare imaginea unui copil suferind, în patul de spital conectat la aparate medicale, 

trăsăturile feţei nu sunt clar conturate. În încheiere se menţionează că medicii au refuzat să ofere detalii 

referitor la starea sănătăţii, că mama a depus o plângere la Procuratura raionului Criuleni şi că primarul 

nu a răspuns la telefon pentru a oferi explicaţii. 

Cel de-al doilea reportaj – Băiatul strivit de poarta de fotbal rămâne în comă (03.08.14), a fost 

difuzat în ziua următoare şi reprezintă un stand-up din faţa spitalului în care este internat copilul, iar 

starea sănătăţii acestuia serveşte drept pretext de reluare a subiectului. Reporterul citează informaţia 

din sursele medicale, din care aflăm că victima continuă să se afle în comă, după ce a suportat mai multe 

operaţii, este reiterată poziţia Procuraturii şi a mamei, care a făcut un demers oficial la Procuratură. 

Potrivit reporterului, reprezentanţii administraţiei publice locale încă nu au dat explicaţii. 

Pe data de 07.08.14, un voice-over de 53 sec. informează despre moartea copilului. 

A doua zi, la 08.08.14, Publika TV difuzează un reportaj în care apare poziţia primarului, acuzat de 

mamă şi de localnici (în primul reportaj) de neglijenţă în serviciu. Viaţă de copil curmată din neglijenţa 

adulţilor (durata 2 min. 21 sec., poziţia a 3-a) se focalizează pe abordarea problemei responsabilităţii 

pentru moartea copilului. Sunt prezentate opiniile primarului din Porumbeni, ale avocatului parlamentar 

şi acţiunile Procuraturii. Primarul pasează formularea verdictului pe seama Procuraturii, dar, în acelaşi 
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timp, aduce acuzaţii presei că ar specula cu acest caz: „nu trebuie dintr-un caz tragic să facem un show 

jurnalistic”. Opinia avocatului parlamentar este luată prin telefon, el afirmă că autorităţile publice locale 

sunt responsabile de întreţinerea spaţiilor de agrement. Procurorul de Criuleni, care încearcă să ofere un 

răspuns formal (ancheta se află în desfăşurare), încercând a evita detaliile concrete, scapă totuşi o 

informaţie importantă: data producerii accidentului – 27.07.14. Informaţia capătă relevanţă în 

momentul în care este pusă alături de secvenţele filmate în data de 08.08.14, cu mama îndurerată 

alături de porţile răsturnate la pământ, explicaţia ne-o oferă chiar dânsa: a venit să lege o panglică 

neagră, „de furie am venit să leg o panglică neagră, apoi m-am întors şi le-am dat jos”. Pe lângă impactul 

emoţional, această secvenţă este o probă a faptului că, nici de această dată, într-un termen de două 

săptămâni, nimeni dintre autorităţi nu a reacţionat în vederea securizării porţii. Reportajul continuă cu 

opinia a trei localnici, care îşi exprimă îngrijorarea şi necesitatea de a lua măsuri. Ultima frază aminteşte: 

„Copilul peste care a căzut poarta a murit ieri la spital”.  

De menţionat că Publika TV a continuat să menţină tematica securităţii spaţiilor de joacă pentru 

copii pe agenda editorială, astfel, în data de 12.08.14, a fost difuzat un material despre un teren de 

fotbal din capitală care pune în pericol viaţa copiilor.  

Felul în care a fost mediatizat acest caz şi faptul că, atât starea copilului, dar şi reacţiile instituţiilor 

responsabile au fost monitorizate de jurnalişti şi situaţia a fost mereu menţinută în atenţia publicului, 

este un exemplu în care presa îşi confirmă statutul de câine de pază. Chiar dacă primarul consideră 

acţiunile jurnaliştilor drept „show”, este de remarcat faptul că, într-un final, acesta a fost obligat de 

mass-media să-şi formuleze public poziţia. În plus, datorită examenului public constant solicitat de 

jurnalişti, apare la iveală ineficienţa şi o serie de lacune în activitatea instituţiilor publice (de ex. faptul că 

timp de 2 săptămâni, nimeni nu a intervenit pentru a fixa poarta). 

 

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) 

În vizorul jurnaliştilor de la Publika TV au intrat două cazuri în care copiii au fost supuşi violenţei 

fizice din partea adulţilor:  

 Bătut de propriul tată (08.07.14, durata 1 min. 46 sec., poziţia a 9-a); 

 Copil educat prin bătaie (25.07.14, durata 3 min. 59 sec., poziţia 1-a). 

Primul material este un reportaj realizat în temeiul informaţiilor furnizate de mama unui copil de 

doi ani, care declară în faţa camerei: ”Când am venit acasă, copilul plângea. După ce am aprins lumina, 

am văzut că are pe corp mai multe vânătăi, la gât avea semne de sugrumare. Copilul era udat cu bere, la 

fel şi căruciorul”, acuzându-l pe tatăl copilului de tratament violent. Nu există o explicaţie din partea 
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poliţiei, suntem informaţi doar că „procurorii aşteaptă expertiza medico-legală pentru a stabili dacă e 

necesară începerea urmăririi penale în acest caz”. Despre starea copilului aflăm de la medicul specialist, 

şeful Secţiei de neurologie: "Copilul a fost adus cu o traumă cranio-cerebrală uşoară, comoţie cerebrală 

şi cu echimoze în regiunea feţei. La internare, copilaşul se afla într-un stres psihoemoţional uşor, dar 

starea generală este relativ satisfăcătoare". Explicaţia este clară, totuşi expresia „echimoze în regiunea 

feţei” este indescifrabilă pentru marea majoritate a publicului, aceasta ar fi putut fi uşor înlocuită cu 

sinonimul său uzual „vânătăi”. Solicitarea opiniei specialistului psiholog vădeşte o preocupare pentru 

soarta copilului. Deşi sunt multe argumente care ar confirma suspiciunea de vinovăţie a bărbatului, 

jurnaliştii ar trebui să evite formularea unor titluri-verdict înaintea judecăţii sau, cel puţin, înainte de a 

avea şi alte probe, de exemplu opinia organelor de anchetă asupra acestui aspect.  

Cel de-al doilea material – Copil educat prin bătaie (25.07.14), se întemeiază pe imagini video, 

filmate într-un apartament, cu o cameră ascunsă, care surprind momentul când o mamă îşi bate fiul de 

11 ani cu ceva asemănător cu o curea. Mediatizarea acestui subiect a suscitat reacţia avocatului 

parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului, Tamara Plămădeală, care a solicitat CCA stabilirea 

legalităţii difuzării înregistrării video de către postul de televiziune Publika TV, la data de 25 iulie 2014, în 

cadrul emisiunii ”Țara lui Dogaru”. 

În reportajul de 3 min. 59 sec., pot fi identificate trei linii de subiect:  

1. mediul de viaţă şi educaţie ale unui copil – băiatul de 11 este bătut cu centura de propria 

mamă;  

2. relaţiile între adulţi care implică şi copilul – părinţii copilului sunt în litigiu de divorţ, iar 

tatăl a instalat camere ascunse în apartament şi în baza celor filmate îşi acuză soţia de violenţă faţă de 

copil;  

3. reacţia autorităţilor în cazul unor probe de violenţă faţă de copii – dosarul a fost clasat 

deoarece s-a constatat că copilului nu i s-a adus nici un prejudiciu. 

Naraţiunea este construită din perspectiva tatălui, care a oferit imaginile şi care vorbeşte în faţa 

camerei. Reportajul continuă cu istoria acestei înregistrări-video în instanţa de judecată: tatăl a depus o 

plângere, iar Procuratura a iniţiat o anchetă. Procurorul explică la cameră motivele pentru care dosarul a 

fost clasat: "În urma examinării materialelor acumulate în cadrul procesului penal s-a ajuns la concluzia 

că lipsesc elementele constitutive ale infracţiunii prin violenţa în familie, fapt care a condus la adoptarea 

deciziei de a clasa procesul penal, deoarece s-a constatat că copilului nu i s-a adus nici un prejudiciu", 

lucru constatat de specialişti: asistentul social şi psihologul care a testat copilul şi a semnat expertiza. În 

reportaj este prezentată opinia unui psiholog, care are poziţie diferită. Se menţionează că mama a 

refuzat să discute cu jurnaliştii. De notat că toate feţele au fost bruiate, şi ale copilului, şi ale adulţilor.  
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Sesizarea avocatului parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului, Tamara Plămădeală, cu 

privire la legalitatea difuzării imaginilor a fost examinată în şedinţa CCA din 19.09.14.  

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat reportajul prezentat în buletinul de ştiri, 

precum şi emisiunea ,,Țara lui Dogaru” din 25.07.14, ora 19:51:51, în care a fost pus în discuţie acest 

subiect. La emisiune au participat specialişti şi experţi: 

- Angela Nicolau, psiholog; 

- Liliana Rotaru, preşedintele Asociaţiei „Copil. Comunitate. Familie” Moldova; 

- Olesea Perean, expert în drepturile omului, avocat. 

Tatăl copilului a intervenit în direct, prin telefon (07 min. 09 sec.). Întrebat de prezentator dacă a 

fost şi el intervievat de către specialişti, bărbatul a spus că nu a fost intervievat, el a aflat de acest raport 

doar cînd a fost chemat la şedinţa de judecată, fiind învinuit de încălcarea vieţii private a fostei soţii. 

Tatăl a mai declarat: ”Eu niciodată nu am dorit ca acest lucru să apară pe ecrane, pur şi simplu nu am 

văzut altă ieşire din situaţie. Aş dori ca acest lucru să se termine cît mai repede şi copilul să aibă o viaţă 

cît mai liniştită”.  

Olesea Perean, expert în drepturile omului, i-a sugerat tatălui să conteste şi să obţină custodia 

asupra copilului, pentru a-l scoate din mediul în care se află la moment. 

Şi în cadrul buletinului de ştiri, şi în cadrul emisiunii ”Țara lui Dogaru”, feţele protagoniştilor au 

fost bruiate, fără a se oferi date despre identitatea acestora. Singurul indiciu a fost că ”acest caz a avut 

loc în oraşul Orhei”.  

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a ţinut cont de răspunsul Centrului Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu Caracter Personal, cu privire la măsurile luate pentru protecţia datelor cu caracter 

personal, în care se precizează că o persoană poate fi identificată direct cu ajutorul numelui sau indirect 

prin îmbinarea criteriilor relevante care fac ca aceasta să fie recunoscută, prin limitarea grupului căruia 

aceasta îi aparţine. Condiţiile acestei afirmaţii indică în mod clar faptul că gradul în care anumiţi 

identificatori sunt suficienţi pentru a realiza identificarea depinde de contextul situaţiei specifice. 

Centrul a menţionat faptul că protejarea identităţii minorului la difuzarea imaginii acestuia se realizează 

prin procesarea electronică a imaginii, prin modificarea înregistrărilor video şi a fotografiilor care 

consemnează imaginea minorului, fapt realizat de postul de televiziune Publika TV la difuzarea 

imaginilor video vizate. Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal a concluzionat că, 

analizând circumstanţele cazului prin prisma prevederilor naţionale şi internaţionale din domeniul 

protecţiei datelor cu caracter personal, se constată că conţinutul informaţiilor difuzate în cadrul 

emisiunii ”Țara lui Dogaru” la postul de televiziune Publika TV, în general, pot duce la identificarea 

minorului şi a mamei acestuia doar de un cerc restrâns de oameni, şi anume, pentru cei care cunosc 
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unele caracteristici unice ale acestor subiecţi (apartamentul, locul concret de muncă al mamei etc.), în 

rest, pentru cealaltă categorie de persoane, care nu sunt în cunoştinţă de cauză şi nu posedă informaţii 

privind anumite circumstanţe, a căror combinare ar putea duce la identificarea subiecţilor, în contextul 

nedivulgării numelor, prenumelor şi ascunderii imaginilor prin procesarea lor, conţinutul acestei 

înregistrări video nu poate constitui date cu caracter personal. 

Ca urmare a monitorizării secvenţelor serviciului de programe, menţionate în sesizarea avocatului 

parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului, Tamara Plămădeală, Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului a constatat că mediatizarea cazului a fost efectuată în conformitate cu normele în 

vigoare, protecţia copilului şi a persoanelor implicate a fost asigurată (Decizia CCA nr. 127 din 19.09.14.). 

Violenţa faţă de copii este o problemă de interes public major, iar mediatizarea subiectelor cu 

această tematică trebuie făcută cu profesionalism, din perspectiva interesului superior al copilului, 

ţinând în vizor acţiunile persoanelor şi instituţiilor responsabile pentru soarta copiilor.  

 

Mediatizarea accidentelor rutiere cu implicarea copiilor:  

Această perioadă de monitorizare s-a evidenţiat printr-un număr mare de accidente rutiere în 

care au avut de suferit copiii. Publika TV a relatat despre mai multe cazuri de acest fel: 

 03.07.14 – Copii răniţi grav în accident (durata 3 min. 24 sec., poziţia 1-a), despre accidentul 

produs pe data de 02.07.14, în Chişinău, la intersecţia străzilor M. Eminescu şi Șciusev, cu implicarea 

unui microbuz de pe ruta 155 – 3 copii în stare gravă la spital (Toate posturile tv monitorizate au difuzat 

ştiri despre acest caz); 

 04.07.14 – Fetiţă omorâtă pe trecerea de pietoni (durata 3 min. 15 sec., poziţia 1-a), 07.07.14 – 

Șoferul de pe linia 120, în arest la domiciliu (durata 1 min. 30 sec., poziţia a 2-a) şi la 08.07.14 – Două 

microbuze de linie implicate în accidente (durata 2 min. 37 sec., poziţia 1-a), despre decesul unui copil de 

4-5 ani, lovit pe trecerea de pietoni de la Gara de Sud de un microbuz de pe ruta 120; 

 13.07.14 – Accident soldat cu trei morţi şi un rănit (durata 40 sec., poziţia a 6-a), pe traseul 

Ciocâlteni-Orhei au decedat 2 persoane, iar un minor de 5 ani a fost transportat la spital. 

 

CONCLUZII 

În perioada 30.06.14 – 15.08.14, postul de televiziune Publika TV a difuzat 47 de reportaje cu 

implicarea copiilor, acoperind un timp de emisie de 1 oră 28 min. 59 sec., aproape de două ori mai puţin 

decât în prima perioadă, 14.05.14 – 30.06.14, în care au fost realizate 84 de reportaje, cu o durată totală 

de 2 ore 31 min. 3 sec., decalajul se explică prin specificul calendaristic: în prima perioadă au fost câteva 

date speciale – ultimul sunet, începutul vacanţei mari, Ziua internaţională a copiilor. 
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Spre deosebire de prima perioadă de raport, în care tematic au prevalat trei categorii: ştirile din 

domeniul educaţiei (31 la număr, situaţie explicată prin perioada calendaristică a examenelor), ştiri care 

au reflectat evenimente destinate adulţilor (ALT) (desfăşurarea unor concursuri televizate, sărbători şi 

festivaluri etc., copiii fiind în calitate de martori sau participanţi care îşi exprimă opinia) şi probleme de 

interes general (PG) care vizează şi copiii, inclusiv distracţiile dedicate acestora, şi care au înregistrat 

câte 20 şi, respectiv, 10 materiale, în perioada a doua de raport acestea au fost mai puţine, 2 pentru 

(ALT) şi 7 pentru (PG). 

Cota mare a materialelor cu un conţinut negativ (29 la număr) a fost determinată de ştirile 

numeroase din categoriile tematice: cazuri dramatice sau de context jenant (Sdr), violenţă (V), abuz 

sexual (AS), sărăcie sau condiţii precare de viaţă (S), pe de o parte, şi numărul mic de ştiri în care să fie 

implicaţi copiii în calitate de furnizori de opinii de la evenimente culturale şi distractive (categoriile 

tematice PG şi ALT).  

Postul de televiziune Publika TV este preocupat de menţinerea în vizorul public a unor subiecte ce 

ţin de responsabilitatea socială sau de obligaţiile funcţionarilor, revenind asupra cazurilor sau 

problemelor abordate anterior. Astfel, cazul copilului din Criuleni care a murit după ce a căzut peste el o 

poartă de fotbal a fost monitorizat constant de jurnalişti, urmărind atât starea sănătăţii copilului, cât şi 

acţiunile autorităţilor. Plecând de la acest caz, editorii au constatat o problemă a securizării spaţiilor de 

joacă pentru copii, aducând-o în atenţia publicului printr-o serie de reportaje asupra acestui subiect. 

Este un exemplu în care presa îşi confirmă statutul de câine de pază.  

Violenţa faţă de copii este o problemă de interes public major, iar mediatizarea subiectelor cu 

această tematică trebuie făcută cu profesionalism, din perspectiva interesului superior al copilului, 

ţinând în vizor acţiunile persoanelor şi instituţiilor responsabile pentru soarta copiilor.  

Protecţia identităţii a fost asigurată în majoritatea materialelor realizate. 

De regulă, ştirile despre copii se poziţionează, în medie, pe locurile 5-13. În această perioadă, 7 

buletine au avut ştiri despre copii pe primele două poziţii, toate despre cazuri dramatice sau şocante. 

Regimul de difuzare a imaginilor calificate drept şocante sau pasibile de a avea un impact 

emoţional negativ asupra copiilor a fost respectat. 

 

 

 

 

 

 


