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 Tipul monitorizării: tematică 

 Tema monitorizată: războiul din Ucraina 

 Programe monitorizate: principalele ediții informative ale zilei 

 Perioada monitorizată: 7 – 13 noiembrie 2022 

 Televiziuni monitorizate: RTR Moldova, NTV Moldova, Primul în Moldova, Prime TV, TV 

6 și Jurnal TV 

 Criteriu de selectare: Top șase TV în funcție de cotele de audiență, conform datelor 

măsurătorului de audiență 

 Scopul monitorizării: urmărirea modului în care televiziunile monitorizate relatează 

despre războiul din Ucraina și determinarea posibilului impact al dezinformării.  

** 
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 RAPORT  

de monitorizare a unor servicii 

media audiovizuale de televiziune 

din Rep. Moldova 
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Repere metodologice 

o Indicatori de analiză cantitativă 

a) Număr total de ediții informative monitorizate;  

b) Număr total de subiecte în ediție; 

c) Număr subiecte tematice; 

d) Media subiectelor tematice per ediție; 

e) Poziționarea subiectelor tematice în cadrul ediției; 

f) Număr surse subiecte;  

g) Geografia surselor: a) interne, b) externe; 

h) Categorii de protagoniști (număr): a) politicieni/demnitari, b)  experți/specialiști, c) 

cetățeni de rând; 

i) Tipul subiectelor relatate: a) proprii, b) preluate, c) preluate și ajustate. 

 

o Indicatori de analiza calitativă 

a) Relevanța surselor: a) total relevante; b) parțial relevante; c) irelevante; 

b) Imparțialitatea jurnalistului: a) părtinitor, b) nepărtinitor;  

c) Tonalitatea mediatizării subiectului: a) pozitivă, b) negativă, c) neutră;  

d) Limbaj: prezența/absența narativelor;  

e) Contextul (background): prezența/absența contextului.  

** 

 

Repere de ordin legislativ – Codul serviciilor media audiovizuale 

Articolul 1. Noţiuni principale 
dezinformare – răspândire intenționată a informațiilor false, create pentru a dăuna unei 

persoane, unui grup social, unei organizații sau securității statului; 
 
Articolul 13. Asigurarea informării corecte 
(1) În virtutea dreptului fundamental la informare, furnizorii de servicii media trebuie să respecte 

următoarele exigenţe: 
a) să asigure distincţia clară între fapte şi opinii; 
b) să informeze cu privire la un fapt sau un eveniment corect, iar informaţia să fie verificată şi prezentată în 

mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
(2) În cazul în care informaţiile prezentate se dovedesc a fi eronate într-o măsură semnificativă, furnizorul 

de servicii media trebuie să prezinte rectificările necesare în cel mai scurt timp şi în condiţii similare de difuzare. 
(3) În cazul în care informaţia provine din surse confidenţiale sau a căror credibilitate nu este verificată 

suficient, acest lucru trebuie să fie menţionat explicit. 
(4) În cadrul programelor audiovizuale de ştiri, pentru care exactitatea şi corectitudinea sînt esenţiale, 

relatările trebuie să provină din surse sigure, suficient documentate sub aspect factologic, cu o abordare credibilă 
şi imparţială a evenimentelor, cu reflectarea echilibrată a diferitor opinii. 

(5) În programele audiovizuale de ştiri şi de dezbateri trebuie să fie respectate următoarele reguli: 
a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor; 
b) între subiectul abordat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală; 
c) titlurile şi textele afişate pe ecran să reflecte cît mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate; 
d) în cazul difuzării unor reconstituiri, să se menţioneze în mod clar acest lucru; 
e) în cazul prezentării înregistrărilor provenite din alte surse decît cele ale redacţiei, să se precizeze acest 

lucru; 
f) în enunţarea unor ipoteze sau a unor relaţii de cauzalitate privind producerea unor eventuale catastrofe, 

să se solicite şi punctul de vedere al autorităţii publice competente. 
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(6) În cadrul programelor audiovizuale de ştiri şi de dezbateri, de informare în probleme de interes public, 
de natură politică, economică, socială sau culturală trebuie sa fie respectate următoarele cerinţe: 

a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea 
principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sînt în dezbatere publică; 

b) evitarea oricăror forme de discriminare. 
 

Repere de ordin deontologic – Codul deontologic al jurnalistului 

2. ASIGURAREA ACURATEȚEI INFORMAȚIEI 
 

Colectarea și tratamentul informației 
2.1 Jurnalistul colectează informație în mod etic și legal. În colectarea informației de interes public  

jurnalistul se asigură de fiecare dată că între drepturile sale și drepturile persoanelor vizate în produsele 
sale mediatice există un echilibru rezonabil. 
2.2 Jurnalistul întreprinde demersuri pentru a colecta informații din surse credibile și citabile. 
2.3 Jurnalistul nu acceptă să colecteze informație de interes public de la deținătorii acesteia contra bani 
sau contra altor beneficii. 
2.4 În procesul de colectare a informației jurnalistul își identifică, de regulă, numele și, după caz, instituția 

media pe care o reprezintă, prevenind sursa că informația oferită ar putea fi făcută publică. De regulă, 
jurnalistul își previne interlocutorul, dacă discuția este înregistrată. 
2.5 În procesul de colectare a informației jurnalistul nu trebuie să facă abuz de statutul său social sau de 

oportunitățile profesionale, să exercite presiuni asupra surselor, să le promită sau să le ofere anumite 
compensații/favoruri. 
2.6 Jurnalistul protejează identitatea surselor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 64/2010 cu privire 
la libertatea de exprimare. 
2.7 Jurnalistul pune la îndoială orice informație colectată. 
2.8 Jurnalistul respectă dorința sursei de informație de a rămâne anonimă și, totodată, își asumă 
responsabilitatea pentru veridicitatea informației făcută publică din surse anonime. 
2.9 Jurnalistul trebuie să obțină și să prezinte opinia tuturor părților relevante pentru subiect. Jurnalistul 
trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea. 
2.10 Jurnalistul atribuie citatele cu acuratețe. Citatele trebuie să fie exacte, iar în cazul citării parțiale, 

jurnalistul are obligația de a nu denatura mesajul persoanei citate. 

2.11 Jurnalistul pune titluri care corespund conținutului materialului jurnalistic și le evită pe cele care  
induc publicul în eroare. 
2.12 Jurnalistul respectă dreptul de autor. Preluarea fără cost a materialelor jurnalistice se realizează în 
condițiile stabilite de autor sau de instituția media. În asemenea cazuri, trebuie citată sursa și autorul 
informației, iar în cazul mass-media online trebuie indicat și linkul direct la sursă, în primul alineat al 

textului. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile impuse, solicitate, prevăzute de deținătorul 
drepturilor. 
2.13 În procesul de colectare a informației despre proteste, greve, manifestații, tulburări sociale jurnalistul 
nu se asociază cu organizatorii ori cu participanții. Jurnalistul trebuie să fie ușor de identificat – prin vestă 
sau prin ecuson cu inscripția ”presa” ori prin alte modalități. 
2.14 În exercitarea profesiei sale, jurnalistul nu este obligat să coordoneze cu sursele care au oferit 

informația varianta finală a materialului jurnalistic ce urmează a fi publicat. 
2.15 Dacă propune propriul produs jurnalistic mai multor instituții mediatice, jurnalistul trebuie să  
preîntâmpine instituțiile respective despre acest lucru. 
 
Verificarea faptelor 
2.16 Jurnalistul verifică, de regulă, informațiile din cel puțin două surse independente una de alta. 
Jurnalistul publică doar informațiile pe care, în urma verificărilor, le consideră veridice. 

2.17 În cazul în care verificarea informației și a surselor este imposibilă, respectiva informație poate fi 
făcută publică numai dacă nepublicarea ei poate aduce prejudicii societății. În asemenea situație trebuie 
indicat faptul că informația nu este verificată. 
2.18 Jurnalistul ignoră informația dacă, în urma verificării faptelor, aceasta se dovedește a fi falsă, 

manipulatoare sau irelevantă pentru tema abordată. 
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Separarea faptelor de opinii 
2.19 Jurnalistul trebuie să facă o distincție clară între fapte și opinii și să nu prezinte opiniile drept fapte. 
2.20 Jurnalistul își exprimă opiniile pe o bază faptică pornind de la informații pe care, cu bună credință, 
le consideră adevărate și care, la necesitate, pot fi verificate. 
2.21 Materialele de opinie și cele faptice trebuie delimitate astfel, încât oricine să poată face ușor distincția 

corespunzătoare între ele. 
2.22 Jurnalistul își exprimă opinia în mod onest și etic, fără a denatura deliberat fapte sau date. 
2.23 Jurnalistul nu prezintă rezultatele sondajelor de opinii drept fapte împlinite. Materialele jurnalistice 

despre sondajele de opinii trebuie să fie însoțite de următoarele informații: 
-  denumirea organizației care a efectuat sondajul; 
-  data sau intervalul de timp în care s-a desfășurat sondajul şi metoda utilizată; 

-  dimensiunea eșantionului şi marja maximă de eroare; 
 -  beneficiarul sondajului și sursa de finanțare. 
2.24 În exercitarea profesiei sale, jurnalistul trebuie să asigure un echilibru între dreptul societății de a 
primi informații de interes public și dreptul mass-media de a prezenta și opinii care pot șoca, jigni sau 
deranja pe cineva. 

 

** 

 

Lista televiziunilor cu indicarea edițiilor informative monitorizate 

 

** 

1. Context 

Prin intermediul canalelor tv rusești în Rep. Moldova a avut loc până nu demult promovarea 
masivă a mesajelor propagandistice pro-ruse și o dezinformare agresivă cu privire la evenimente 

actuale pe plan extern.  

În multe din programe se recurgea la denigrarea țărilor din Vest și creionarea acestora drept 
dușmani, în timp ce liderii de la Kremlin erau prezentați ca veritabili salvatori naționali, preocupați 

constant de menținerea stabilității în Europa.  

Mai mult, toate acestea au fost oferite într-un limbaj neadecvat însoțit de discurs de ură, 
stereotipuri, etichetări, denaturarea faptelor și dramatizarea situației, instigare și discriminare – 

elemente care încalcă grav normele deontologice și pe cele ale Codului serviciilor media 
audiovizuale (CSMA).  

Nr.  
Canale TV  

monitorizate 
Denumirea ediției 

informative 
Limba de difuzare 

Ora de 
difuzare 

      

1.  RTR Moldova Вести Молдова  limba rusă 19:00 
      

2.  NTV Moldova Știrile orei 19 limba română 19:00 
      

3.  Primul în Moldova Știri Primul în Moldova  limba română 21:00 
      

4.  Prime TV Primele știri  limba română 21:00 
      

5.  TV 6 Время новостей  limba rusă 21:00 
      

6.  Jurnal TV Jurnalul orei 19 limba română 19:00-20:00 
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La scurt timp după declanșarea războiului, Comisia pentru Situații Excepționale a obligat posturile 
de radio, TV și distribuitorii de servicii media din Republica Moldova să suspende, pe perioada 
stării de urgență, difuzarea și retransmisia programelor produse în Federația Rusă. Apoi, a fost 

modificat și CSMA. 

Ulterior intrării în vigoare a acestor modificări, de pe micile ecrane din Moldova într-adevăr au 
dispărut buletinele de știri croite în redacțiile de la Moscova sau emisiunile de dezbateri cu 

puternice mesaje propagandistice și retorică agresivă a Kremlinului împotriva Occidentului. În 
schimb au apărut tehnici noi de manipulare la aceste televiziuni. 

** 

2. Date generale 

În perioada 7 – 13 noiembrie 2022 au fost monitorizat câte 5 ediții informative de la fiecare din 
cele șase televiziuni monitorizate, în total 30 de programe. În ansamblul celor 6 posturi au fost 
monitorizate 525 de subiecte dintre care 43 – tematice. 

 

Indicatori  | TV 
RTR 

Moldova 
NTV 

Moldova 
Primul în 
Moldova 

Prime 
TV 

TV 6 
Jurnal 

TV 
Total 

Ediții informative 5 5 5 5 5 5 30 

Total subiecte  154 55 98 69 57 92 525 

Subiecte per ediție 30,8 11,0 19,6 13,8 11,4 18,4 ---- 

 

RTR Moldova a transmis în cadrul celor 5 ediții informative principale 154 de subiecte sau o medie 
de 30,8 subiecte per ediție.  

NTV Moldova a avut doar 55 de subiecte, respectiv o medie de 11 subiect per ediției informativă 

(a se vedea figurile alăturate). 
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Cele mai multe subiecte tematice, 12 la număr, au fost transmise în perioada de referință la Jurnal 
TV (13 subiecte) și RTR Moldova (12 subiecte, iar cele mai puține (2 subiecte) – la Primul în 
Moldova. 

Jurnal TV și RTR Moldova au, respectiv și cea mai înaltă medie a subiectelor tematice per ediție 
de știri (a se vedea figurile alăturate). 

  
 

 

Indicatori  | TV 
RTR 

Moldova 
NTV 

Moldova 
Primul în 
Moldova 

Prime 
TV 

TV 6 
Jurnal 

TV 
Total 

Subiecte tematice (ST): 12 5 2 8 3 13 43 

ST care vizează Moldova 
(Naslavcea, expulz. dip.) 

3 1 1 2 3 2 12 

ST care vizează conflictul 
armat și sit. în Ucraina 

3 0 0 4 0 7 14 

ST care vizează tangențial 
războiul din Ucraina 

6 4 1 2 0 4 14 

Sub. tem. per ediție 2,4 1,0 0,4 1,6 0,6 2,6 ---- 

ST din total subiecte 8% 9% 2% 12% 5% 14%  

 

** 

3. Evenimentele referitoare la războiul din Ucraina 

Selecție de evenimente referitoare la războiul din Ucraina în perioada monitorizată  

Luni, 7 noiembrie (257):  

1) Livrarea către Rusia a unor drone fabricate în Iran, care au fost folosite în războiul 

din Ucraina, a generat un scandal intern la Teheran, unde au apărut voci apropiate 
regimului care critică această decizie (The Guardian).  

2) Mihailo Podoliak, consilierul lui Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina nu a 

refuzat niciodată să negocieze cu Moscova și că este dispusă să poarte negocieri cu 

viitorul lider al Rusiei, dar nu cu V. Putin (The Guardian).  
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 Marți, 8 noiembrie (258):  

1) Volodimir Zelenski, a propus Parlamentului de la Kiev prelungirea Legii marțiale și 

a mobilizării generale, decretate odată cu invazia rusă.  

2) În Rusia, numărul susținătorilor continuării operațiunilor militare în Ucraina a scăzut 
de la 25% la 16%. (Meduza, ziar online în rusă cu sediul în Letonia, citând sondaje indep. 
din Rusia). 

 Miercuri, 9 noiembrie (259):  

1) Ministru rus Serghei Șoigu a ordonat retragerea din Herson.  

2) Viceguvernatorul regiunii Herson, Kiril Stremousov, a murit într-un accident rutier. 

Joi, 10 noiembrie (26o):  

1) În cursul serii a început retragerea trupelor ruse peste Nipru 

2) V. Zelenski revine asupra declarațiilor privind negocierile cu Moscova (inclusiv 
înlăturarea lui Putin) scrie Kyiv Post. 

 Vineri, 11 noiembrie (261):  

1) Moscova a anunțat încheierea retragerii peste Nipru.  

2) La Kiev, Hersonul este eliberat. Comentarii 

 

** 

 

Top 3 subiecte din săptămâna de referință (7 – 13 noiembrie 2022) 

 Retragerea din Herson: - subiectul a fost abordat în edițiile informative de la trei posturi TV: 

Jurnal TV (3 materiale), Prime (2 materiale) și RTR M (1 material) 

 Dronele iraniene: - subiectul a fost mediatiza de un singur  post TV: Jurnal TV (1 material) 

 Negocieri: - acest aspect a fost reflectat în programele de știri de la 2 televiziuni: RTR M (3 

subiecte); Primul în M (1 subiect)  

 

4. Retragerea forțelor ruse peste Nipru: analiza comparativă 

Tehnica omisiunii în cazul războiului din Ucraina, aplicată de redacțiile televiziunilor NTV Moldova, 

Primul în Moldova și TV 6. Una dintre funcțiile presei este cea de a informa despre evenimente 
de interes public. Acuma, nici nu mai putem vorbi despre un război „sub coastă” sau care se află 
în apropierea hotarelor noastre, ci ne afectează în modul cel mai direct. Cum să nu relatezi despre 

ce se întâmplă cu tine, cu apropiații și cu rudele tale, cu oamenii din orașul tău sau din țara ta.  

Cum să nu relatezi despre o operațiune care poate fi și e considerată ca o turnantă, o cotitură în 

mersul războiului. Vorbim aici despre retragerea forțelor ruse din Herson peste Nipru. Anunțată 
miercuri, pe 9 noiembrie, operațiunea s-a finalizat în dimineața zilei de vineri 11 noiembrie și trei 
televiziuni din Moldova nu dau nimic despre asta?  



Page | 8 

 

Jurnaliștii sunt învățați într-o redacție să aibă în vedere așa-numita Lege a proximității, în primul 
rând proximitatea geografică. Ce înseamnă asta? Telespectatorul/ascultătorul este mai sensibil la 
ceea ce se întâmplă lângă uşa sa decât la evenimente de la alt capăt al lumii. Aceasta se mai 

numește Legea ‘moarte-kilometru’. Un mort de pe lângă noi „prezintă” mai mult interes decât doi 
în orașul vecin, 10 în țara vecină şi o mie într-o ţară îndepărtată şi necunoscută. Rămâne să 
ghicim în continuare care ar fi scopul acestei tactici de a ignora un asemenea eveniment contrar 

logicii și interesului public de care ar trebui să se ghideze orice jurnalist în exercitarea profesiei. 

Să vedem cum stau lucrurile în acest sens la televiziunile monitorizate prin prisma subiectului 

legate de retragerea trupelor ruse din Herson peste Nipru. Trei televiziuni – RTR Moldova, Prime 
TV și Jurnal TV – au abordat acest subiect în cel puțin una din edițiile lor informative principale. 
Alte trei televiziuni – NTV Moldova, Primul în Moldova și TV 6 nu au mediatizat deloc această 

operațiune importantă. 

 

 

 

Observăm aici că Jurnal TV a decis să dea prioritate acestui subiect în data de 09.11.2022, plasat 
pe prima poziției în jurnal. În același timp, NTV Moldova și TV 6 n-au difuzat nimic despre acest 
subiect. Iată cum se poziționează subiectele tematice care vizează operațiunile militare și situația 

din Ucraina: 

• RTR M: 26/34 (07.11); 29/29 (08.11); 27/30 (10.11) 

• NTV M: ----------------------------------------------------- 

• Primul: ----------------------------------------------------- 

• Prime : 5 și 6/15 (08.11); 5/15 (09.11); 6/14 (11.11) 

• TV 6    : ----------------------------------------------------- 

• JTV     : 19 și 20/23 (07.11): 8 și 9/19 (08.11); 1/21 (09.11); 14/16 (10.11); 2/13 (11.11) 
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Constatări: 

  Trei televiziuni (NTV M, Primul în MD și TV6) n-au relatat deloc evenimentele din Ucraina 

eșuând în misiunea de a informa 

 O televiziune (Prime) a plasat constant ST ce vizează evenimentele din Ucraina la mijlocul 
ediției de știri ghidată fiind probabil de politica editorială rigidă, dar demonstrând lipsă de 

flexibilitate 

 O televiziune (Jurnal TV) a informat zi de zi publicul prin subiecte despre război  în fiecare 

din cele 5 ediții informative monitorizate. 

 

Vedem acum cum se poziționează subiectele care vizează Rep. Moldova: 

• RTR M: 4/29 (08.11); 5 și 6/30 (10.11) 

• NTV M: 3/11 (10.11) 

• Primul: 4/16 (10.11) 

• Prime : 4 și 9/15 (09.11) 

• TV 6    : 4/13 (09.11); 1 și 3/9 (10.11) 

• JTV     : 2/21 (09.11); 7/16 (10.11) 

 

Constatări: 

  Cu unele mici excepții, toate televiziunile monitorizate au rezervat subiectelor tematice 

dedicate evenimentelor din Rep. Moldova poziții în partea de sus în ierarhia generală din 
cadrul principalelor ediții informative ale zilei. 
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Poziționare subiecte tematice | Televiziuni 
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Constatări RTR Moldova 

 

 

Constatări NTV Moldova, Primul în Moldova și TV 6 

 NTV M – 5 subiecte tematice (1+0+4) din 55 

 Primul în M – 2 subiecte tematice (1+0+1) din 98 

 TV 6 – 3 subiecte tematice (3+0+0) din 57 

 Toate cele trei televiziuni au aplicat tehnica omisiunii în perioada monitorizată, 

ignorând una din misiunile de bază ale presei, aceea de a informa despre 

evenimentele de interes public 

 TV 6 nu a difuzat deloc evenimente despre război, cu excepția celor din Moldova. 

 TV 6 a mediatizat cu părtinire subiectul legat de expulzarea diplomatului MD din 

Moscova, oferind doar punctul de vedere al Ministerul rus de externe (MID RU), fără 

să dea și comentariile MAEIE de la Chișinău. (încălcare art.13, alin.(6), lit.a) – 

prezentarea punctelor de vedere aflate în opoziție).  

** 

Constatări Prime 

 Prime TV – 5 subiecte tematice (2+4+2) din 69 

 A relatat relativ echilibrat subiectele tematice, pe toate cele trei categorii de subiecte 

tematice  

** 

 



Page | 14 

 

Constatări Jurnal TV 

 Jurnal TV – 13 subiecte tematice (2+7+4) din 92 

 A mediatizat și a informat cu cele mai multe detalii situația din țara vecină și despre 

operațiunile de pe frontul de luptă, ceea ce nu au făcut alte posturi Tv din cele 

monitorizate 

 A utilizat o largă diversitate de surse în tratarea subiectelor tematice, majoritar total 

relevante 

 L-a plasat în context pozitiv pe președintele V. Zelenski după ce acesta a primit 

Oscarul actorului american Sean Penn 

 A inclus în toate subiectele tematice contextul necesar pentru înțelegerea situației  

** 

Concluzii 

 Jumătate dintre televiziunile de top nu răspuns misiunii de a informa 

recurgând la tehnicile de manipulare prin omisiune sau tăcere   

 Unele televiziuni au recurs la tehnici noi de distorsionare a mesajului, prin 

evidențieri contrastante și ruperi de context, aparent, nejustificate, întrucât 

sunt comparate situații incomparabile 

 În 1/3 din știrile monitorizate a lipsit contextul (background) ceea ce nu 

facilitează înțelegerea subiectului de către publicul larg și mai cu seamă de 

cel puțin avizat  

 În ansamblu, au fost constatate derogări mai puține, ceea ce ar demonstra 

eficiența măsurilor de descurajare luate de CA în ultima perioadă 


