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Sumar executiv 
 
În luna decembrie 2011 în regiunea transnistreană au avut loc alegeri prezidenţiale. Lupta s-a dat între trei 
candidaţi la acest post: Igor Smirnov, preşedinte al RMN din 1991, preşedintele Sovietului Suprem al 
Transnistriei, Evgheni Şevciuk şi candidatul susţinut de Moscova, Anatoli Kaminski. În al doilea tur de scrutin1 
care a avut loc pe 25 decembrie 20111, au acces Evgheni Şevciuk şi Anatoli Kaminski. Rezultatele acestui tur 
de scrutin au fost în favoarea lui Evgheni Şevciuk care a acumulat aproximativ 74% din sufragii, iar pentru 
contracandidatul său, favoritul Moscovei, Anatoli Kaminski, au votat aproximativ 20% din alegători.  
 
Schimbarea de la Tiraspol anunţa „încheierea erei lui Igor Smirnov”2 şi încălzirea temperaturii politice dintre 
cele două maluri ale Nistrului. Noul preşedinte al RMN era (şi este) văzut drept o persoană mai deschisă spre 
comunicare decât fostul său predecesor. Testarea acestei schimbări şi deschideri spre colaborare poate fi 
analizată luându-se în calcul câţiva factori: relaţii bilaterale dintre cele două maluri ale Nistrului, declaraţii 
ambelor părţi la procesul de negocieri, schimburile economice şi culturale sau testarea opiniei publice prin 
efectuarea unor sondaje de opinii. De asemenea un barometru în procesul de analiză a unei anumite situaţii 
este şi monitorizarea mass-media şi implicit comportamentul acesteia (norme etice, politică editorială etc).  
 
Analiza şi monitorizarea mass-media din regiunea poate oferi răspunsuri la multe întrebări, inclusiv la 
întrebarea-cheie, care este adresată în acest studiu, şi anume „Cum a evoluat imaginea Republicii Moldova, 
România, Uniunea Europeană şi Uniunea Eurasiatică în presa din regiunea transnistreană odată cu 
schimbarea regimului de la Tiraspol?”.  
 
Pentru a răspunde la întrebarea respectivă, studiul în cauză amonitorizat4 instituţii media din regiune: Olvia-
Press, cotidianul Pridnestrovie, agenţia Novîi Region 2 şi televiziunea PMR. La procedura de selecţie a  
instituţiilor media s-au luat în calcul câteva aspecte: modul de proprietate, impact/influenţa în regiune, 
audienţă şi formatul. Monitorizarea a inclus atât elementele cantitative (numărul de materiale publicate sau 
difuzate, mărimea acestora, diversitatea genurilor jurnalistice) precum şi cele calitative (tonalitatea 
reflectării, limbajul utilizat etc).  
 
Factorul cantitativ. Dacă e să analizăm factorul cantitativ, atunci putem spune că în mare parte cele 4 
instituţii monitorizate au fost lipsite de originalitate în abordarea materialelor pe marginea subiectelor 
monitorizate. Majoritatea materialelor publicate sau difuzate s-au referit tematica întrunirilor bileaterale 
(Tiraspol/Chişinău) sau întrunirea din formatul „5+2” (iulie, Viena). De asemenea nu a existat o diversitatea a 
genurilor media folosite de instituţiile media transnistrene. Principalul gen jurnalistic folosit de mass-media 
din regiune a fost ştirea. Cea mai mare diversitate în ceea ce priveşte genurile jurnalistice a fost semnalată în 
cazul cotidianului Pridnestrovie, care a publicat 54 de articole, dintre care 10 comentarii/analiză, 35 – ştiri, 5 
reportaje şi câteva declaraţii ale unor organizaţii „non-guvernamentale” din regiune. 
 
Limbajul utilizat a fost în multe cazuri unul părtinitor şi tendenţios, iar tonalitatea de prezentare mai degrabă 
negativă decât neutră. O tendinţă negativă în cazul instituţiilor monitorizate este aceea că oamenii simpli 
lipsesc în totalitatea în materialele publicate sau difuzate. Principalii actori şi surse a materialelor publicate 

                                                           
1
 Primul tur al alegerilor din regiunea de est a Republicii Moldova a avut loc la 11 decembrie. Comisia Electorala Centrala din regiune 

a amânat cu câteva zile prezentarea rezultatelor, ceea ce a provocat scandal în regiune. Cea mai mare supriză a acestui tur de scrutin 
a fost faptul că Igor Smirnov a obţinut doar al treilea rezultat înregistrând 24,8% din sufragii, situându-se astfel în urma lui Evgheni 
Şevciuk, cu 38,55% şi candidatul susţinut de Moscova, Anatoli Kaminski cu 26,3 procente. La acel moment Igor Smirnov a solicitat 
autorităţii electorale din regiune să invalideze scrutinul din cauza mai multor încalcari, dar cererea sa a fost respinsă.  
2
Moldova.org, Era lui Smirnov s-a încheiat?, http://politicom.moldova.org/news/era-lui-smirnov-sa-ncheiat-227138-rom.html 

http://politicom.moldova.org/news/era-lui-smirnov-sa-ncheiat-227138-rom.html


sau difuzate de cele 4 instituţii media monitorizate au fost autorităţile transnistrene, în persoana lui Evgheni 
Şevciuk şi Nina Ştanski. Cele mai multe materiale referitoare la subiectul monitorizat au fost publicate de 
către agenţia Novîi Region 2 (162), iar cele mai puţine de postul de televiziune PMR (42). Totuşi, cantitatea 
mare încă nu garantează şi calitatea acestor materiale. Or, de exemplu, în cazul Novîi Region 2 în urma 
monitorizării a fost semnalat cel mai mare număr de materiale tendenţioase şi părtinitoare când România a 
servit drept subiect de articole sau a fost doar menţionată. 
 
Factorul calitativ. Mass-media oficială de la Tiraspol rămâne în continuare tributară modului de gândire 
dualist, unde există prieteni şi duşmani, alb sau negru. O tendinţă demnă de a fi menţionată este că oficialii 
moldoveni sunt citaţi mai des şi cel mai important sunt citaţi direct. De asemenea s-au înregistrat multe 
cazuri când limbajul şi tonalitatea folosită la publicarea şi difuzarea unui conţinut media a fost obiectivă şi 
neutră. Chiar dacă principala tematică a materialelor rămâne cea politică, s-au înregistrat cazuri de articole 
pe tematică economică, culturală sau socială (exemplu materialele despre semnarea acordului dintre 
universităţile din Republica Moldova şi RMN, sau taberele de vară din Republica Moldova pentru copii din 
regiunea transnistreană şi invers). Totuşi, când vine vorba despre unele situaţii sau evenimente „importante 
din punct de vedere simbolic pentru Transnistria”, Republica Moldova continuă să fie prezentată drept un 
„stat imperialist”. Aceste situaţii pot fi sesizate mai ales în cazul „comemorării zilei de 19 iunie 1992” sau 
subiecte legate de „predarea în limba române” în şcoli. 
 
În general însă subiectele legate de strict de Republica Moldova sunt în continuare ignorate de mas-media 
transnistreană. Principalele ştiri sau evenimente ce sunt reflectate de presa transnistreană la acest capitol 
sunt cele ce țin de întrunirile din formatul „5+2”.  
 
Imaginea României în presa din regiune rămâne una a unui stat „agresor” şi „fascist”. În prezent acest „fapt” 
este prezentat de presa de la Tiraspol într-un mod mai subtil şi voalat, iar mesagerii acestei „teorii”s-au 
schimbat. Astfel, dacă până în 2011, de aceasta erau responsabili în mare parte – jurnaliştii transnistreni 
atunci acum – acest mesaj este prezentat de către/prin intermediul unor experţi politici sau oficialităţi ruse: 
Mihai Hazin, Dmitrii Rogozin etc. 
 
Uniunea Europeană este percepută de mass-media de la Tiraspol doar ca un membru la discuţiile din 
formatul „5+2” şi este analizată în termeni pozitivi doar când regimul de la Tiraspol îşi doreşte anumite 
beneficii pe care le poate oferi Uniunea Europeană. Preferenţele mass-mediei transnistrene pentru Uniunea 
Eurasiatică şi a Federaţia Rusă sunt oarecum înţelese mai ales datorită faptului că instituţiile media 
monitorizate sunt calificate drept „instituţii oficiale de stat”, iar pentru autorităţile transnistrene „Uniunea 
Eurasiatică şi Federaţia Rusă” sunt puncte de reper şi constituie politica „editorială” a ”RMN”. 
 
Rezultatele monitorizării şi analizei demonstrează încă o dată că instituţiile media monitorizate încă sunt 
supuse controlului din partea administrației transnistrene, control care se exercită prin intermediul diferitor 
factori. În cazul presei din regiune principalii factori de control sunt (cel puţin în cazul a 3 instituţii media din 
cele monitorizate: Olvia-Press, Pridnestrovie şi TV PMR): finanţarea din bugetul local şi cenzura care este 
unul din rezultatele acestui mod de finanţare.  
 
 



Introducere 

The people will believe what the media tells them they believe 
 George Orwell 

 
Independenţa mass-media determină direct gradul de democraţie al unei societăţi. Cu cât presa este mai 
independentă într-o societate, cu atât şi gradul de democraţie al societăţii respective este mai mare. Acesta 
de fapt este şi unul din principiile „unei societăţi deschise” aşa cum o definea  Karl Popper.3În sensul clasic al 
teoriei democraţiei, mass-media are principala menire de a difuza sau face publice informaţiile cu privire la 
viaţa societăţii în general, de asemenea (şi aceasta include una din principalele funcţii ale mass-media) să 
informeze corect şi la timp cetăţenii, care, la rândul lor, deţin puterea de a influenţa procesul decizional. 
 
Toate acestea însă nicidecum nu pot fi comune pentru mass-media din regiunea transnistreană, care se 
pare, încă trăieşte şi activează după principiile sovietice, unde presa era mai degrabă un accesoriu comod în 
mâinile partidului care deţinea „pâinea şi cuţitul” în absolut toate domeniile. Potrivit unui studiu publicat în 
2011 de organizaţia Promo-Lex - „Piața mediatică și accesul la mass-media în stânga Nistrului”4, în regiune 
transnistreană există aproximativ 60 de instituții media înregistrate. Cota ce îi revine mass-mediei private 
este de doar 10% din piața mediatică a regiunii.  
 
Mass-media din regiunea transnistreană poate fi caracterizată prin câţiva factori-problemă, care oarecum 
reies unul din altul. Principala problemă pentru media transnistreană este modul de finanţare al acesteia. 
Finanţarea mass-media transnistrene se face în mare parte din bugetul local al regiunii. Este o procedură 
caracteristică pentru perioada sovietică şi care permite celor care o finanţează să deţină controlul asupra 
instituțiilor media. Spre exemplu, potrivit datelor cu privire la alocarea surselor bugetare pentru anul 2011, 
cota pentru instituțiile media în cadrul secțiunilor din buget este de aproximativ 3,5 mln USD.5Finanţarea 
din bugetul local al regiunii naşte o altă problemă în sectorul mediatic transnistrean şi anume cenzura şi 
autocenzura. Presa transnistreană6 activează după principiul „cine plăteşte acela comandă şi muzica”. 
Cenzura şi autocenzura sunt astfel influenţate direct de factorul politic, atât de caracteristic activităţii mass-
media din regiunea transnistreană.  
 
Studiul respectiv îşi propune monitorizarea şi analiza presei din regiunea transnistreană în vederea stabilirii 
faptului cum prezintă mass-media din regiune imaginea Republicii Moldova, României şi Uniunii Europene şi 
celei Eurasiatice şi dacă aceasta a suferit careva modificări calitative şi cantitative o data cu schimbarea 
conducerii regimului de la Tiraspol. Procesul de monitorizare a conţinutului media a implicat 4 instituţii de 
presă din regiunea transnistreană, şi anume: agenţia de presă Olvia-Press, platforma online Novîi Region 2, 
televiziunea PMR şi cotidianul Pridnestrovie. La procesul de selecţie a acestor instituţii media s-a ţinut cont 
de formatul media  (TV, online, presă scrisă), modul de proprietate privat sau „de stat”7 şi după impact şi 
importanţă locală. Perioada de monitorizare a fost 1 mai-12 septembrie 2012. Pe parcursul monitorizării s-a 
încercat analizarea aspectelor cantitative şi calitative ale instituţiilor media selectate.  

                                                           
3
Karl Popper, Societatea deschisă şi duşmanii săi, Editura Humanitas, Bucureşti 1993.  

4
Promo-Lex, Piața mediatică și accesul la mass-media în stânga Nistrului în 2011, Chişinău, 2011, p. 8, 

http://www.promolex.md/upload/publications/ro/doc_1340370928.pdf 
5
Ibidem, p. 4 

6
Cînd se vorbeşte de presă se are în vedere atît cea scrisă cît şi cea audiovizuală. 

7
În cazul mass media din regiunea transnistreană în nici un caz nu putem vorbi despre mass media publică. Media transnistreană 

este mai degrabă una “de stat” pentru că în cele mai multe cazuri serveşte intereselor celor care se află la “guvernare”. Principala 
misiune a mass mediei publice este cea care este în slujba omului de rînd şi a societăţii, dar nu un „organ de presă al unei instituţii 
politice”.  

http://www.promolex.md/upload/publications/ro/doc_1340370928.pdf


Capitolul I: Elemente cantitative ale mass-mediei din regiunea transnistreană 
 

A. Monitorizarea cantitativă a conţinutului media 
 

Rolul mass-media în promovarea unei guvernări mai bune şi creşterea nivelului de informare a publicului nu 
poate fi pus la îndoială. Mass-media trebuie, prin funcţia sa de bază – cea de informare, să devină acel 
„câine de pază al democraţiei”. Mass-media este instituţia care este obligată să informeze cetăţenii unei 
societăţi într-un mod obiectiv, echidistant şi corect. 
 
Mijloacele de informare în masă, mai ales când vorbim de cele din regiunea transnistreană, sunt afectate de 
o serie de probleme. Printre cele mai serioase menționa: lipsa de obiectivitate şi echidistanţă în reflectarea 
evenimentelor şi ştirilor, lipsa de abilităţi şi instruire necesară a jurnaliştilor, cenzura din partea „autorităţilor 
oficiale” transnistrene, finanţarea instituţiilor media transnistrene de bugetul local al regiunii, precum şi lipsa 
de resurse şi cunoştinţe despre cele mai elementare norme ale eticii mass-media. Calitatea jurnalismului din 
regiunea transnistreană este, de asemenea, afectată şi de autocenzură (jurnaliştii se conformează politicii 
editoriale a redacţiilor unde sunt angajaţi şi reflectă evenimentele selectiv şi tendenţios) sau de salariile mici 
(jurnaliştii nu pot să-şi permită să dedice câteva săptămâni sau luni pentru documentare în cazul unui articol 
sau investigaţii).Toate aceste probleme fac ca rolul şi intenţia mass-media în Transnistria de a servi drept o 
platformă publică independentă să fie serios compromis. 
 
Pentru început vom încerca să analizăm din punct de vedere cantitativ instituţiile media selectate. Or, 
factorul cantitativ ne poate ajuta ulterior în interpretarea (elementul calitativ) anumitor date sau informaţii 
rezultate în urma monitorizării cantitative. 
 
Agenţia de ştiri Olvia-Press este agenția de știri oficială a administrației de la Tiraspol. Pe parcursul perioadei 
monitorizării această instituţie media a publicat 62 materiale jurnalistice. Majoritatea din acestea au fost 
prezentate în formă de ştire (55 din numărul total), de asemenea au fost publicate 3 interviuri şi câte 2 
comentarii/analiză şi respectiv declaraţii ale unor structuri de stat cu ocazia unor evenimente concrete. Din 
toate articolele publicate jumătate au avut o focusare directă asupra tematicilor ce ţin de Republica 
Moldova, restul au avut drept tematică Federaţia Rusă, România, Uniunea Eurasiatică şi Uniunea Europeană. 
 
Majoritatea materialelor care au abordat subiecte ce ţin de Republica Moldova au fost publicate în ajunul 
unor întruniri ale oficialilor moldoveni cu cei din regiunea transnistreană. Spre exemplu, Olvia-Press a 
publicat 6 materiale de la întâlnirea din 20 iunie 2012 din orașul Rottach-Egern (Germania) dintre prim-
ministrul Repubicii Moldova, Vlad Filat și liderul regiunii transnistrene Evghenii Șevciuk. De asemenea, Olvia-
Press a publicat 4 ştiri despre negocierile în formatul „5+2” din 12-13 iulie 2012 care au avut loc la Viena 
(Austria). 
 
În ceea ce priveşte mărimea materialelor publicate de această instituţie media, atunci circa 85% din ele au 
fost foarte mari (mai mult de 2000 semne), iar restul materialelor au fost de mărime medie (între 750 şi 
2000 semne) şi doar câteva au fost mici (până la 750 semne). Cele mai mari materiale au fost interviurile cu 
Nina Ştanski, „ministra afacerilor externe” din  „Republica Moldovenească Nistreană”şi cu liderul regiunii 
transnistrene - Evghenii Șevciuk. Acestea au avut în medie câte 10 mii de semne fiecare. 
 
În cazul poziţionării materialelor pe site-ul agenţiei, putem menţiona că majoritatea materialelor care au 
reflectat subiecte ce ţin de subiectul monitorizat au fost amplasate la secţiunea politică sau externe. În 
aproximativ jumătate din cazuri acestea au fost postate pe pagina principală a agenţiei, restul şi-au găsit 



amplasarea în paginile secundare. 75% din materialele publicate care au abordat subiecte ce ţin de subiectul 
monitorizat au avut drept tematică politicul, doar foarte puţine materiale s-au axat pe subiecte culturale, 
economice sau ce ţin de domeniul socialului.  
 
Dacă vorbim de aspectele calitative ale materialelor monitorizate, atunci putem menţiona că în aproximativ 
1/3din ştirile publicate de Olvia-Press jurnalistul şi-a exprimat (direct sau indirect) propria opinie sau a 
reflectat părtinitor şi tendenţios informaţia, ceea ce este în contradicţie cu normele etice ale jurnalismului, 
care spun expres că, ştirea trebuie să prezintă doar fapte,8 fără comentarii sau opinii personale. În cazul 
materialelor publicate de Olvia-Pressnu există o claritate în ceea ce priveşte genurile jurnalistice utilizate de 
jurnalist. Multe articolele publicate nu pot fi catalogate nici ca ştire, dar nici ca analiză/articol de 
opinie/comentariu/.  
 
Principalele surse intervievate pentru materialele publicate de Olvia-Press au fost oficialii transnistreni. 
Astfel, în 45 de materiale (din totalul de 62) drept surse citate direct sau parafrazate au fost liderul regiunii 
transnistrene Evghenii Șevciuk, Nina Ştanski, reprezentantul Federației Ruse la negocierile în chestiunea 
transnistreană, Serghei Gubarev şi Farit Muhametșin, ambasadorul Federaţiei Ruse în Republica Moldova. 
Din oficialii moldoveni au fost citaţi drept surse, parafrazaţi sau doar menţionaţi premierul Vlad Filat, 
viceprim-ministrul pentru reintegrare, Eugen Carpov şi preşedintele Partidului Liberal din Moldova, Mihai 
Ghimpu. Totuşi, în majoritatea cazurilor oficialii moldoveni au fost citaţi indirect şi în multe cazuri 
tonalitatea citării a fost una negativă. Ştirile publicate de Olvia-Press nu au ţinut cont de principiul 
diversităţii surselor, iar în cazul când au fost citate mai multe surse, au fost reflectate puncte 
complementare, dar nu diverse. Citarea a două surse încă nu înseamnă că articolul este obiectiv şi echilibrat 
scris. Este foarte important ca aceste două surse să prezinte opinia a două părţi diferite. Or, un articol este 
echilibrat doar când ambele surse dispun de acelaşi spaţiu în exprimarea opiniei lor. Astfel, în cazul Olvia-
Press, când a fost vorba de articolele care analizează tematici ce reflectă informaţii despre Republica 
Moldova au fost citate autorităţile transnistrene sau alte surse (preponderent oficiali ai Federaţiei Ruse), iar 
oficialităţile moldoveneşti au fost doar menţionate sau în cel mai bun caz s-au parafrazat anumite declaraţii 
emise de acestea.  
 
În 30de materiale a fost semnalată o tonalitate negativă şi un limbaj tendenţios în prezentarea informaţiei 
care se referă la Republica Moldova. Doar 20materiale au avut o tonalitate neutră şi un limbaj obiectiv în 
prezentarea informaţiilor ce ţin de Republica Moldova. 
 
TV PMR este principalul post de televiziune local. Televiziunea are acoperire pe întreg teritoriul regiunii din 
stânga Nistrului. TV PMR a fost lansat începutul anilor ’90 și este finanțat din bugetul regiunii. Potrivit unor 
rapoarte, de-a lungul anilor „TV PMR a fost și rămâne unul din instrumentele de promovare a politicilor, 
viziunilor și imaginii așa ziselor autorități din regiune”.9 
 
Pe parcursul monitorizării 1 mai – 12 septembrie 2012, TV PMR a difuzat 42 de materiale care au vizat direct 
sau indirect R. Moldova şi celelalte instituţii sau organizaţii menţionate. Toate din ele au fost prezentate în 
formă de ştire. În aproximativ 80% subiectele despre Republica Moldova au fost despre relaţiile dintre cele 
două maluri ale Nistrului (inclusiv întrunirea de la Viena din formatul „5+2”), iar 38 de materiale au implicat 
tematica politică. În 23 materiale difuzate de această instituţie media, drept surse au fost Evghenii Șevciuk, 

                                                           
8
Asociaţia Presei Independente (API), Ghidul de stil cu norme etice pentru jurnalişti, Chişinău 2011, 

http://www.api.md/files/ghid_stil.pdf 
9
Promo-Lex, Piața mediatică și accesul la mass-media în stânga Nistrului în 2011, Chişinău, 2011, p. 8, 

http://www.promolex.md/upload/publications/ro/doc_1340370928.pdf 

http://www.api.md/files/ghid_stil.pdf
http://www.promolex.md/upload/publications/ro/doc_1340370928.pdf


Nina Ştanski sau copreşedintele Comisiei Unificate de Control (CUC), Oleg Beleakov. Şi în cazul TV PMR unele 
din cele mai prezente surse au fost oficialităţi ale Federaţiei Ruse. Spre exemplu, în 4 ştiri sursă a fost Grigori 
Karasin, vice-ministrul de externe al Rusiei; Serghei Gubarev, reprezentantul Federației Ruse la negocierile în 
chestiunea transnistreană – în 4 știri; iar Farit Muhametșin, ambasadorul Federaţiei Ruse în Republica 
Moldova – în 3 știri.  
 
Cîteva materiale publicate de TV PRM au avut drept „sursă de inspiraţie”- „ministerul de externe de la 
Tiraspol” (10 materiale din 42), de asemenea majoritatea acestora pur şi simplu au fost preluate de pe site-
ul instituţiei în cauză sau din anumite comunicate de presă emise de această instituţie. 
 
Un aspect pozitiv al monitorizării a arătat că TV PMR a citat des (direct sau indirect) oficialităţi europene 
sau internaţionale. Astfel, printre acestea pot fi menţionate: Dirk Schuebel, șeful delegației  UE în Republica 
Moldova; Thomas Hammarberg, comisar pentru drepturile omului al Consiliului Europei; Eric Fournier şeful 
Direcţiei Europa Continentală a Ministerului Afacerilor Externe şi Europene al Franţei şi William H. Moser, 
Ambasadorul SUA în Republica Moldova. TV PMR alături de platforma online Novyi Region 2 a dat dovadă de 
cea mai mare diversitate în citarea surselor. 
 
Doar două materiale difuzate de această televiziune au avut la bază tematica culturală, unul din ele – 
economic, iar altul – mass-media (ştirea despre posibilitatea de retransmitere a postului  TV PMR în dreapta 
Nistrului). Majoritatea ştirilor difuzate (30 materiale din 42) s-au referit la întrunirea în formatul „5+2” 
(Viena), cele bilaterale (autoritățile din Chișinău și Tiraspol) şi la situaţia din Zona de Securitate. 
 
Principalii actori ai buletinelor de ştiri de la această televiziune au fost oficialităţile transnistrene şi cele din 
Federaţia Rusă. Cele mai solicitate surse în ştirile TV PMR au fost: Evghenii Șevciuk şi Nina Ştanski (în 17 
materiale a apărut unul din cei doi). Copreşedintele Comisiei Unificate de Control (CUC), Oleg Beleakov, a 
apărut drept sursă în 6 ştiri, iar Vlad Filat în 6ştiri. Trebuie menţionat faptul că în majoritatea cazurilor 
oficialităţile moldoveneşti, în special premierul Vlad Filat, a fost citat direct, şi doar într-un singur caz a fost 
parafrazat.  
 
În ceea ce privește TV PMR echilibrul surselor a fost în mare parte respectat. În multe ştiri a fost prezentă a 
două sursă care a fost diferită decât cea oficială. În majoritatea cazurilor TV PMR a citat direct sursele, şi 
doar în 12 cazuri sursele au fost parafrazate sau citate indirect. 
 
Novîi Region 2 (NR2) este o agenţie de presă rusă care a fost lansată în 1998. NR2 publică ştiri, comentarii şi 
interviuri cu şi despre fostele ţări ale URSS. În Transnistria agenţia are deschis un birou permanent. 
 
Pe parcursul perioadei monitorizării NR2 a publicat 116 materiale referitoare la tematica monitorizată. Toate 
acestea au fost ştiri. Majoritatea materialelor postate au avut mărime medie (între 750 şi 2000 semne) și s-
au focusat pe tematici ca întrunirea din  formatul „5+2” (din iulie de la Viena), întrunirile bilaterale dintre 
autorităţile de la Tiraspol şi Chişinău. Aproximativ 70 de ştiri din numărul total au abordat drept tematică 
întrunirile din formatul „5+2” şi a relaţiilor dintre cele două maluri ale Nistrului. Un fapt semnalat a fost 
acela că NR2a publicat 7 ştiri care s-au referit direct la vizita cancelarului german Angela Merkel la Chişinău 
din 22 august 2012. Este interesant şi faptul că în articolele acestei instituţii media,UTA Găgăuzia figurează în 
multe cazuri drept subiect de ştire (6ştiri) sau este menţionat/citat un oficial găgăuz – în cele mai multe 
cazuri – Mihail Formuzal, başcanul UTA Găgăuzia (3ştiri). 
 



De o atenţie „deosebită” în materiale publicate de agenţia NR2 s-a bucurat România. În aproximativ 20 de 
materiale au fost citate / s-au menţionat anumite oficialităţi române, printre acestea: preşedintele român 
Traian Băsescu, prim-ministrul Victor Ponta, ministru de externe român (între mai – august 2012), Andrei 
Marga, precum şi experţi şi analişti politici (Dan Dungaciu, Iulian Chifu).10În majoritatea cazurilor aceste ştiri 
au prezentat statul român într-un context negativ şi s-a folosit un limbaj tendenţios şi părtinitor.  
 
Majoritatea ştirilor au avut drept tematică politică (85din numărul total) şi doar câteva au abordat tematica 
economică şi socială. De asemenea, o altă tendinţă sesizată în cazul agenţiei NR2 este că această instituţie 
media a preluat materiale publicate iniţial în presa de la Chişinău (Adevărul, Timpul de Dimineaţă, portalul 
Moldova.org etc.) şi a încercat să interpreteze informaţia respectivă, dându-i un nou înţeles şi semnificaţie. 
 
Diagrama 1: Instituţiile media după numărul materiale publicate sau difuzate, în 
unităţi

 

NR2a fost instituţia media care a avut cea mai mare diversitate în ceea ce priveşte sursele. Cele mai citate 
surse au fost experţii şi analiştii politici, printre aceştia ar putea fi menţionaţi: Oazu Nantoi, Andrei Safonov, 
Vitalii Kulik, Viorel Cibotaru, Igor Boţan, Dan Dungaciu, Vladimir Socor şi Nicu Popescu. Dintre aceştia cel mai 
des a fost citat, Andrei Safonov (în 8 ştiri) şi Oazu Nantoi (în 4 ştiri). 
 
Din autorităţile moldoveneşti cel mai des a fost citat preşedintele R. Moldova, Nicolae Timofti (8) şi liderul 
Partidului Liberal din Moldova, Mihai Ghimpu (6). În majoritatea cazurilor aceştia au fost citaţi atunci când  
au făcut anumite declaraţii despre România, limba română, sau istoria românilor. Astfel, NR2 a folosit aceste 
declaraţii pentru a publica un anumit conţinut media, care în cele mai multe cazuri a avut o conotaţie 
negativă și tendenţioasă. De asemenea, drept surse au fost citate vice-premierul pentru reintegrare Eugen 
Carpov şi premierul Vlad Filat (în aproximativ 30% din toate ştirile figurează unul din cei doi), Dorin Chirtoacă 
(în două ştiri), Marian Lupu (în şase ştiri) şi Iurie Leancă (în patru ştiri). Dintre autorităţile transnistrene cel 
mai des au fost citaţi sau menţionaţi Evghenii Șevciuk, Nina Ştanski şi Oleg Beleakov. În aproximativ 30% din 
toate materiale publicate de NR2 aceştia au fost sau citaţi direct sau parafrazaţi. Șefa Misiunii OSCE în 
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Un fapt oarecum straniu este acela că în trei ştiri publicate de NR2 drept expert „român” a figurat Nicu Popescu. Nu putem şti cu 
siguranţă este vorba de o greşeală tehnică faptul că Nicu Popescu a fost citat astfel sau, respectiva instituţie de presă a făcut acest 
lucru intenţionat, datorită faptului că în declaraţiile sale acest expert a criticat anumite acţiuni ale Federaţiei Ruse şi a susţinut pe 
alocuri poziţia României şi Uniunii Europene. 



Moldova Jennifer Brush, Dirk Schuebel şi ambasadorul rus în Republica Moldova, Farit Muhametșin au fost 
cele mai citate surse dacă vorbim de cadrul european şi internaţional. Printre alte surse citate au fost: vice-
ministrul de externe al Rusiei, Grigori Karasin, reprezentantul special al Rusiei pentru Transnistria, Dmitri 
Rogozin, cancelarul german Angela Merkel şi fostul reprezentant special al UE în Moldova, Kalman Mizsei. 
 
NR2 a fost instituţia media care a avut cea mai neutră tonalitate în reflectarea ştirilor, limbajul a fost însă în 
aproximativ jumătate din ştiri unul tendenţios şi părtinitor (aceasta mai ales în cazul unde România sau 
oficialităţile româneşti au constituit subiecte de ştiri). Trebuie să menţionăm faptul că NR2 a avut cea mai 
mare diversitate de surse şi actori în articolele postate. În aproximativ toate cazurile (cu unele mici excepţii) 
spaţiul pentru exprimarea opiniei rezervat fiecărei surse a fost egal. 
 
Pridnestrovie (Приднестровье) este ziarul oficial al Sovietului Suprem de la Tiraspol și a fost înfiinţat în 1994 
în urma unui ordin semnat de Igor Smirnov, fostul lider de la Tiraspol şi Grigore Mărăcuță, fostul preşedinte 
al “Sovietului Suprem” al autoproclamatei ”Republici Moldovenești Nistrene”. La capitolul politică editorială 
ziarului Pridnestrovie menţine în continuare o viziune pro-est, iar în centrul atenției este Uniunea Eurasiatică 
şi Federația Rusă.11 Se acordă o atenţie deosebită relațiilor bilaterale dintre Federaţia Rusia și autoritățile de 
la Tiraspol mai ales în ceea ce privește misiunea de „menținere a păcii” a Federației Ruse în regiune. 
 
Pe parcursul perioadei monitorizate, 1 mai – 12 septembrie 2012, Pridnestrovie a publicat 54 materiale care 
s-au referit la subiectul monitorizat. Dintre acestea 4 interviuri: două cu Nina Ştanski şi câte unul cu Evghenii 
Șevciuk şi Serghei Gubarev. Este foarte greu să identificăm câte comentarii sau articole de opinie au fost 
publicate pentru că în mai mult de jumătate de cazuri acestea nu sunt semnate. Potrivit analizei de conţinut 
putem presupune că din cele 54 de articole, aproximativ 10 sunt comentarii, 35 – ştiri, 5 reportaje şi cîteva 
declaraţii ale unor organizaţii din regiunea transnistreană textul cărora a fost publicat integral în ziar (spre 
exemplu au fost publicate 4 declaraţii ale Asociaţiei Moldovenilor din Transnistria, cel mai des acestea s-au 
referit direct sau indirect la statul român şi la anumite declaraţii ale lui Traian Băsescu). În aproximativ 30 din 
materialele publicate ca surse au servit Nina Ştanski şi Evghenii Șevciuk. 
 
Articolele care au vizat direct sau indirect tematica monitorizată au fost scrise în special în ajunul sau ziua 
desfăşurării întâlnirilor bilaterale dintre autorităţile de la Tiraspol şi cele de la Chişinău, sau întrunirea din 
formatul „5+2” (iulie, Viena). Este semnificativ faptul că fost publicate şi 3 articole cu ocazia vizitei 
cancelarului german la Chişinău. Ziarul de asemenea a publicat şi câteva articole care s-au referit la ziua de 
19 iunie 1992, zi în care potrivit presei din regiunea transnistreană, „Republica Moldova a atacat oraşul 
Bender”. Majoritatea articolelor au abordat tematica politică şi doar 2 din ele au vizat aspectul economic şi 
social al relaţiilor cu Republica Moldova.  
 
Agenţia de presă Olvia-Press şi cotidianul Pridnestrovie au fost instituţiile de presă care au făcut un fel de 
„barter media” între ele, re-publicând fiecare din ele articolele celeilalte părţi. Astfel, aproximativ 25% din 
toate articolele apărute în ziarul Pridnestrovie au fost publicate iniţial de Olvia-Press. De asemenea, ziarul 
Pridnestrovie a preluat şi publicat mai multe articole sau declaraţii care iniţial au fost postate pe site-ul 
„ministerului de externe” de la Tiraspol. 
 
Mărimea materialelor publicate de Pridnestrovie a fost foarte diversă. 13 articole au fost foarte mari, 21 – 
medii şi 20 din ele ai fost mici.12 Articole mari au fost cele despre întrunirile din cadrul formatului „5+2”, cele 
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Promo-Lex, Piața mediatică și accesul la mass-media în stânga Nistrului în 2011, Chişinău, 2011, 
http://www.promolex.md/upload/publications/ro/doc_1340370928.pdf 
12

Foarte mari – care cuprind aproape o pagină de ziar; medii – de la ¼ pînă la jumătate de pagină din ziar; şi mici – pînă la ¼ din ziar.  

http://www.promolex.md/upload/publications/ro/doc_1340370928.pdf


care au făcut o sinteză a presei din R. Moldova, articolele de opinie (scrise de Andrei Safonov) şi de 
asemenea interviurile cu Nina Ştanski şi liderul de la Tiraspol, Evghenii Șevciuk. Majoritatea articolelor nu au 
fost ilustrate cu fotografii.  Însă, fotografiile care totuși ilustrau articolele, în 70% din cazuri au prezentat 
oficialitățile transnistrene. 
 
Tonalitate cu care au fost prezentate subiectele despre Republica Moldova a fost în 60% din cazuri una 
negativă (a se vedea mai ales ştirile despre ziua de 19 iunie 1992 şi „atacul armatei moldovenești asupra 
Benderului”). Limbajul utilizat de către jurnaliştii de la Pridnestrovie a fost unul mai degrabă tendenţios şi 
părtinitor decât neutru şi obiectiv. În aproximativ jumătate de cazuri din toate ştirile nu au existat cele 2 
surse, iar în cazul în care acestea au fost existat, nu s-a ţinut cont de diversitatea surselor.  
 
Tabelul 1: Clasamentul instituţiilor media transnistrene după: 

Diversitatea surselor: Diversitatea genurilor de 
jurnalistice: 

Nivelul de echidistanţă şi 
imparţialitate: 

1. Novîi Region 2 1. Pridnestrovie 1. Novîi Region 2 

2. TV PMR 2. Olvia-Press 2. TV PMR 

3. Olvia-Press 3. TV PMR 3. Olvia-Press 

4. Pridnestrovie 4. Novîi Region 2 4. Pridnestrovie 

 
B. Evaluări 

 
Instituţiile media monitorizate au fost lipsite de originalitate în abordarea materialelor pe marginea 
subiectelor monitorizate. Un simplu calcul ne poate demonstra faptul că aproximativ 70% din toate 
materialele monitorizate s-au referit la tematica întrunirilor bilaterale (Tiraspol/Chişinău) sau întrunirea din 
formatul „5+2” (iulie, Viena). Pentru toate instituţiile media (poate cu excepţia agenţiei de ştiri NR2) 
principalele surse şi actori ai ştirilor au fost autorităţile transnistrene, în persoana lui Evgheni Şevciuk şi Nina 
Ştanski. Autorităţile moldoveneşti fie au fost ignorate, fie în multe cazuri au fost doar parafrazate sau 
menţionate. De asemenea nu a existat o diversitatea a genurilor media folosite de instituţiile media 
transnistrene, aproximativ ¾ din toate materiale publicate fiind ştiri. Limbajul utilizat a fost în multe cazuri 
unul părtinitor şi tendenţios, iar tonalitatea de prezentare mai degrabă negativă decât neutră. 
 
O tendinţă negativă în cazul instituţiilor monitorizate este aceea că oamenii simpli lipsesc în totalitatea în 
materialele publicate sau difuzate. Presa oficială transnistreană serveşte mai degrabă drept o tribună 
pentru liderii de la Tiraspol pentru ca aceştia să îşi facă publice declaraţiile şi „succesele” decât să reflecte 
realitatea din această regiune. Astfel, pe parcursul perioadei mai-septembrie 2012, instituţiile media 
monitorizate au continuat să fie supuse controlului din partea administrației transnistrene. Noua conducere 
de la Tiraspol a inițiat unele schimbări, însă nu atât de importante şi demne de a fi numite reforme ale 
sectorului mediatic local.  
 
Principalele tematici care sunt abordate de către mass-media transnistreană monitorizată sunt relaţiile 
bilaterale cu Federaţia Rusă (sau Uniunea Eurasiatică) şi discuţiile din formatul „5+2”.  
 
 



Capitolul II: Elemente calitative ale mass-mediei din regiunea transnistreană 
 

A. Republica Moldova stat „agresor”şi „criminal” sau până unde poate merge „etica jurnalismului 
transnistrean”?... 

 
Republica Moldova este prezentată în mass-media oficială transnistreană13 în mare parte într-un mod 
neutru sau negativ, iar limbajul de care se folosesc jurnaliştii transnistreni este deseori unul tendenţios şi 
părtinitor. Agenţia de presă Olvia-Press, cotidianul Pridnestrovie şi TV PMR au fost instituţii „lideri” la acest 
capitol. Tendinţa de a prezenta Republica Moldova într-o imagine negativă poate fi uşor sesizată mai ales 
atunci când sunt analizate evenimentele ce se refera la anumite „zile sau date simbolice”. 
 
Unul din aceste „evenimente” este  „19 iunie 1992” sau „atacul” Republicii Moldova asupra oraşului Tighina. 
Toate cele 4 instituţii media au prezentat o serie de materiale despre acest „eveniment”. Majoritatea 
materialelor au învinuit direct sau indirect Republica Moldova de „agresiune” şi au făcut-o „responsabilă de 
tragedia poporului transnistrean şi moartea a sute de oameni nevinovaţi”. Spre exemplu, Pridnestrovie 
menţiona într-un articol: „20 de ani de la tragedia de la Bender. Pe 19 iunie 1992 a avut loc cel mai sângeros 
atac armat asupra Transnistriei din partea Republicii Moldova. Această acţiune a fost planificată din timp şi a 
avut drept ţintă oamenii simpli”.14Olvia-Press de asemenea publica un articol pe 13 iunie 2012, care 
menţiona „20 de ani de la agresiunea Republicii Moldova împotriva Transnistriei”. 
 
Un alt caz de prezentare a Republicii Moldova într-o lumină nu tocmai pozitivă este şi „şopârla mediatică”15 
sau documentul fals, care presupunea federalizarea Republicii Moldova apărut în presa rusă în preajma 
vizitei cancelarului german Angela Merkel la Chişinău din 22 august 2012. Ziarul Pridnestrovie în numărul din 
15 august 2012 publica o ştire potrivit căreia  Moldova este oarecum direct responsabilă de acest document 
deoarece, „acesta a fost trimis de pe o adresă de email anonimă din Moldova”.  
 
Un subiect de ştire „foarte important” pentru presa din regiunea transnistreană a fost de asemenea şi cazul 
unui cetăţean al Republicii Moldova care a fost reţinut în stânga Nistrului pe 31 august 2012 şi arestat 
pentru comercializarea substanţelor narcotice. În ştirile publicate de Olvia-Press şi ziarul Pridnestrovie s-a 
accentuat de câteva ori faptul că „persoana reţinută în Bender este cetăţean al Republicii Moldova”. TV 
PMR, într-o altă ştire despre un caz de contrabandă de substanţe narcotice, a menţionat că „jumătate din 
cauzele penale înregistrate la zona de frontieră dintre Republica Moldova şi Transnistria au la bază 
contrabanda cu narcotice, iar 80% din aceste cazuri aceste substanţe sunt aduse din Republica Moldova”.16 
 
Un alt caz cînd Moldova a apărut în presa de la Tiraspol într-un context negativ a fost atunci când instituţiile 
monitorizate au prezentat detaliat ştirea despre un cetăţean al Republicii Moldova, originar din r-nul 
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Cînd vorbim de mass-media transnistreană oficială avem în vedere agenţia de presă Olvia-Press, televiziunea „de stat” TV PMR şi 
ziarul Pridnestrovie. 
14

Приднестровье, 20 лет Бендерской трагедии. День памяти и скорби, /21.06.2012/, p. 3, „19 июня началась самая кровавая 
акция Молдовы против Приднестровской Молдавской Республики. Это была заранее спланированная и подготовленная 
карательная операция против мирного населения”. 
15

Presa germană l-a numit „şopîrlă mediatică”. Deutsche Welle, „Şopârlă mediatică” rusească în ajunul vizitei lui Merkel la Chişinău, 
accesibil online la http://www.dw.de/%C5%9Fop%C3%A2rl%C4%83-mediatic%C4%83-ruseasc%C4%83-%C3%AEn-ajunul-vizitei-lui-
merkel-la-chi%C5%9Fin%C4%83u/a-16170200 
16

TV PMR, Сотрудники Бендерской таможни задержали крупную партию наркотиков из Молдовы, accesibil online la 
http://www.tv-pmr.com/news.php?id=15554 
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http://www.dw.de/%C5%9Fop%C3%A2rl%C4%83-mediatic%C4%83-ruseasc%C4%83-%C3%AEn-ajunul-vizitei-lui-merkel-la-chi%C5%9Fin%C4%83u/a-16170200
http://www.tv-pmr.com/news.php?id=15554


Şoldăneşti care a atacat o femeie în oraşul Camenca. Majoritatea instituţiilor media au accentuat faptul că 
atacatorul este cetăţean al Republicii Moldova.17 
 
Părtinitor, tendenţios şi ideologizant au fost reflectate ştirile politice care au conotaţii istorice. Spre 
exemplu, Olvia-Press într-o ştire din 7 mai 2012, menţiona că „actul semnat în 1812 (prin care Basarabia era 
anexată la Imperiul Rus) a permis moldovenilor să se salveze ca naţiune şi să îşi păstreze tradiţiile... iar, 
anexarea a fost benefică pentru locuitorii Basarabiei pentru că a adus stabilitate şi pace în această 
regiune...”. 
 
Foarte „interesant” este şi modul în care au fost selectate ştirile din mass-media moldovenească pentru a 
fi prezentate de ziarul Pridnestrovie la rubrica „Oglinda presei moldoveneşti”. Astfel, majoritatea ştirilor 
din această rubrică au fost ştiri negative, care prezintă problemele cu care se confruntă Republica 
Moldova. Din totalul de ştiri selectate pentru a prezenta „Oglinda presei moldoveneşti” aproximativ 90% 
au fost negative. Câteva titluri care au apărut în ediţiile ziarului din 4 şi 27 iulie: „În Moldova –criza 
sectorului agricol”, „Tot mai mulţi oameni de cultură părăsesc Moldova”, „Atenţie, în  Moldova pericol de 
holeră”, „Au exclus limba rusă şi continuă să lucreze doar cu româna” sau „În Moldova populaţia este tot 
mai nemulţumită”.18 
 
Olvia-Press, Pridnestrovie şi TV PMR au prezentat detaliat și „activitatea” Asociaţiei Moldovenilor din 
Transnistria (AMT). Aproape toate declaraţiile acestei organizaţii au fost publicate sau difuzate de cele trei 
instituţii media, iar în majoritatea cazurilor, acestea au prezentat negativ imaginea Republicii Moldova (şi  a 
României).  
 
Presa de la Tiraspol a publicat mai multe interviuri ale unor reprezentanţi ai „societăţii civile 
transnistrene” şi cele ale Federaţiei Ruse în care aceştia prezentau Republica Moldova drept un stat 
„fascist” sau „imperialist”, creând astfel anumite bariere în comunicarea dintre două maluri ale Nistrului. 
Spre exemplu, Ilia Galinski, conducătorului Consiliului consultativ în probleme internaţionale de pe lîngă 
„Preşedintele RMN” declara într-un interviu pentru Olvia-Press, preluat de ziarul Pridnestrovie, că „timpul 
unui stat comun dintre Moldova şi Transnistria a trecut demult” sau Mihail Hazin, economist și jurnalist rus 
afirma că „dacă Moldova va alege calea Vestului, la conducere sa se va instala un regim fascist”.19Aceste 
declaraţii nu pot fi calificate drept corecte şi nu duc la o deschidere spre cooperarea dintre cele două maluri 
ale Nistrului, iar presa în această situaţie serveşte drept un multiplicator de informaţii, care nu au nici o 
susţinere factologică. 
 
Moldova de asemenea a fost învinuită de către presa de la Tiraspol că în timpul vizitei cancelarului german 
Angela Merkel la Chişinău „nici o persoană oficială din Transnistria nu a fost invitată la Chişinău cu ocazia 
acestei vizite” (NR2, 22.08.12) 
 
Trebuie însă să menţionăm că au existat de asemenea multe situaţii când mass-media transnistreană a 
prezentat imaginea Republicii Moldova într-un mod neutru şi pozitiv. Aceasta poate fi atestat mai ales în 
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NR2, Житель Республики Молдова подозревается в совершении разбойного нападения в Каменке, 
www.nr2.ru/pmr/400078.html 
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Majoritatea acestor rubrici publictae în ziarul Pridnestrovie începeau cu menţiunea: „Статьи, то и дело появляющиеся в СМИ 
Республики Молдова, дают хорошее представление о ситуации в общественно-политической жизни страны. Они 
свидетельствуют о том, что далеко не все благополучно в РМ”.  
19

NR2, Михаил Хазин: если Молдова выберет Запад – установится фашистский режим, http://novostipmr.com/ru/news/12-
08-21/mihail-hazin-esli-moldova-vyberet-zapad-ustanovitsya-fashistskiy 
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cazul ştirilor care au avut tematică cultură sau socială. Exemplu în acest caz sunt ştirile despre „copii 
transnistreni care s-au odihnit în taberele de vară din Moldova şi invers” sau despre acordurile semnate în 
domeniul învățământului, care vor permite studenţilor transnistreni să îşi continue studiile în 
universităţile din Moldova.20 
 
Titluri precum „Transnistrenii au conştientizat faptul că nu doresc să trăiască în Moldova” (Pridnestrovie) sau 
„Moldova continuă să tensioneze situaţia zona de securitate” (TV PMR) nu pot duce la o sporire a încrederii 
între cele două maluri ale Nistrului. Atunci când mass-media transnistreană acuză Moldova de „agresiune” şi 
tinde să creeze din aceasta un „adevăr” istoric nu poate fi vorba de o consolidare a încrederii şi cooperare 
dintre cele două maluri ale Nistrului. 
 
În urma monitorizării conţinutului instituţiilor media se creează impresia potrivit căreia, presa transnistreană 
reflectă corect şi echidistant evenimentele ce ţin de Republica Moldova doar atunci când se pot obţine 
careva beneficii pentru partea transnistreană. Astfel, principalul scop al mass-mediei transnistrene nu este 
informarea, ci mediatizarea „politicii de stat” a autorităţilor de la Tiraspol. Totuşi, dacă e să comparăm 
această perioadă cu cea de până la schimbarea puterii de la Tiraspol (sfârșitul anului 2011), putem spune că, 
presa transnistreană a început a reflecta puţin mai imparţial şi echidistant subiectele referitoare la R. 
Moldova. Limbajul a devenit unul mai neutru şi mai corect.  
 

B. Uniunea Europeană vs. Uniunea Eurasiatică 

Toate cele 4 instituții media au publicat sau difuzat în total 28 materiale care s-au referit fie la Uniunea 
Europeană, fie la Uniunea Eurasiatică.21 10 dintre acestea au fost despre Uniunea Eurasiatică, iar celelalte s-
au referit la Uniunea Europeană. Cele mai multe materiale care au avut drept tematica Uniunea Europeană 
sau Uniunea Eurasiatică (17) au fost publicate de agenţia NR2.  
 
Chiar dacă ştirile despre Uniunea Europeană au dominat ca număr în faţa celora în care a fost analizată sau 
menţionată Uniunea Eurasiatică, aceasta nu înseamnă că şi calitatea ştirilor despre Uniunea Europeană a 
fost proporţională cu cantitatea acestora. Materialele care au abordat subiecte ce ţin de Uniunea Europeană 
de obicei au fost neutre sau în unele cazuri cu un accent uşor negativ. Cele despre Uniunea Eurasiatică au 
avut în toate cazurile o abordare pozitivă. 
 
UE este văzută de mass-media de la Tiraspol doar ca un membru la discuţiile din formatul „5+2” şi este 
analizată în termeni pozitivi doar când regimul de la Tiraspol îşi doreşte anumite beneficii pe care le poate 
oferi UE. Câteva titluri de ştiri publicate de NR2:„Uniunea Europeană a promis că va revedea sancţiunile 
aplicate Transnistrie”(16.05.2012),„Uniunea Europeană salută intenţia de a relua transportul feroviar de 
mărfuri prin Transnistria” (2.05.2012) sau „Uniunea Europeană este gata să compenseze pierderile Republicii 
Moldova şi Transnistria de pe urma secetei” (02.08.12). 
 
De obicei în ştirile oficiale UE era prezentată într-un context neutru. În comentarii/articolele de analiză sau 
interviuri cu anumiţi experţi (de obicei din Federaţia Rusă) UE era prezentată într-un context mai degrabă 
negativ. Spre exemplu NR2 într-o ştire publicată pe 3 septembrie 2012, „Calea eurointegrării este iluzorie, 
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crede vice-ministrul de externe al RMN” sau într-un reportaj al TV PMR, se menţiona că „Pentru Transnistria 
nu este profitabil ca să acceadă în zona liber de comerţ cu Uniunea Europeană”.22 
 
În general, tematica UE este slab reflectată în mass-media transnistreană. Din materialele monitorizate 
putem conchide că presa de la Tiraspol preferă mai degrabă să scrie despre anumite ţări concrete membre 
ale UE.23 Totuşi trebuie să menţionăm faptul că începând cu sfârșitul anului 2011, tematica UE este cu mult 
mai prezentă în presa transnistreană. Schimbarea regimului de la Tiraspol a schimbat şi modul de reflectare 
a subiectelor ce ţin de UE în mass-media din această regiune. UE în multe cazuri este prezentată în presa de 
la Tiraspol drept o instituţie care susţine „doar” Moldova în procesul de negocieri în formatul „5+2”.  
 
Pe de altă parte, imaginea Uniunii Eurasiatice în presa de la Tiraspol este întotdeauna una pozitivă. Atât 
autorităţile de la Tiraspol cât şi societatea civilă au citat pozitiv această inițiativă. Cel mai aprig susţinător al 
acestui proiect în presa de la Tiraspol este Uniunea Moldovenilor din Transnistria, pentru aceştia „relansarea 
economiei RMN este posibilă doar în cadrul Uniunii Eurasiatice” (Olvia-Press, 8 mai 2012).  
 
În cazul ştirilor despre UE, presa transnistreană a utilizat o tonalitate mai degrabă neutră şi un limbaj 
obiectiv. Uniunea Eurasiatică a fost prezentată exclusiv într-o tonalitatea pozitivă, iar limbajul folosit a fost 
unul foarte pozitiv. În mare parte, jurnaliştii transnistreni au prezentat Uniunea Eurasiatică drept o inițiativă: 
„avantajoasă”, „corectă”, „singura cale de a eradica economia ţării...”. 
 
Mass-media transnistreană de asemenea a prezentat de fiecare dată declaraţiile autorităţilor de la Tiraspol 
când aceştia s-au referit la „beneficiile” integrării Eurasiatice. Spre exemplu, Olvia-Press pe 30 august 2012, a 
publicat două interviuri, unul cu Nina Ştanski: „Principalul obiectiv al politici externe este integrarea în 
Uniunea Eurasiatică”, iar altul cu Evghenii Şevciuk, „Tendinţa de integrare eurasiatică a Transnistriei este 
ideea noastră naţională”. 
 
Imaginea celor două „uniuni” în mass-media transnistreană nu reflectă altceva decât modul în care aceste 
instituţii sunt privite de către autorităţile de la Tiraspol. Or, din cele patru instituţii media selectate, 3 din ele 
sunt „de stat”, sau altfel spus, „organe de presă ale regimului”. 
 

C. România şi „expansionismul” 

Cele mai multe articole care au avut România drept tematică principală au fost publicate de către agenţia 
NR2. În aproximativ toate cazurile, România a fost prezentată într-o imagine negativă de către mass-media 
transnistreană. România în continuare este văzută de presa din regiune – un „stat expansionist care îşi 
doreşte anexarea Republicii Moldova împreună cu teritoriul transnistrean”. 
 
România a fost subiect de ştire pentru 18 materiale. 10 din acestea au fost publicate de către NR2. Principalii 
actori şi surse ale acestor materiale au servit preşedintele român, Traian Băsescu, ministrul de externe din 
acea perioadă, Andrei Marga şi premierul român Victor Ponta.  
 
Majoritatea materialelor publicate de către cele 4 instituţii media transnistrene au avut un limbaj tendenţios 
şi negativ. Iată doar cîte titluri ale acestor articole: „Prim-ministrul român crede că graniţa româno-
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moldovenească trebuie să devină „simbolică” (NR2), „Preşedintele României: Transnistria rămâne în zona de 
interes a NATO” (NR2) sau „Politolog transnistrean: Bătălia pentru oraşul Bender din 1992 a oprit 
expansiunea românească în Est” (NR2). România de asemenea a fost acuzată de mass-media transnistreană 
prin intermediul unor analişti politici de organizarea şi susţinerea „marşurilor unioniste” din luna mai care au 
avut loc la Chişinău.24 
 
În majoritatea materialelor publicate sau difuzate la tematica statului român s-a sesizat o anumită ostilitate 
faţă de România, mass-media transnistreană acuzând oarecum indirect statul român de implicare în 
„treburile transnistrene”. Cea mai mare acuzaţia în adresa României a fost făcută în ştirea cu referire la „ziua 
de 19 iunie 1992”. Potrivit materialelor publicate de cele 4 instituţii media monitorizate, „bătălia pentru 
Bender” a însemnat „oprirea expansiunii româneşti spre Est” (Andrei Safonov).25În acelaşi context, Olvia-
Press a publicat pe 8 mai 2012 un interviu cu Anatoliy Kinakh deputat în rada ucraineană din partea 
Partidului Regiunilor, în care se menţiona că „influenţa crescândă a României asupra Republicii Moldova 
duce la faptul că aceasta din urmă va pierde controlul asupra teritoriului transnistrean”. De asemenea, în 
cadrul unui interviu cu politologul Mihail Kuşakov, este învinuită politica externă a României prin faptul că 
„statul român se implică în treburile altui stat şi intenţionat tensionează relaţiile din R. Moldova şi 
Transnistria”.  
 
Astfel, România este văzută de către presa transnistreană (şi autorităţile de la Tiraspol) drept o ameninţarea 
la „stabilitatea” şi „existenţa” “RMN” ca stat. 
 
Odată cu schimbarea conducerii de la Tiraspol, mass-media transnistreană a început a reflecta mai obiectiv 
şi echidistant tematica sau subiectele ce ţin de România. Totuşi, instituţiile media încă nu au scăpat de 
limbajul agresiv şi stereotipuri în adresa acestei ţări. România în continuare este calificată de presa de la 
Tiraspol (chiar dacă nu direct) drept un „stat expansionist” şi „care se implică în treburile interne ale altor 
state”. Este regretabil faptul că mass-media transnistreană nu a încercat în nici un caz din cele menţionate să 
solicite opinii directe de la oficialităţile româneşti, ci s-a mulţumit doar să parafrazeze anumite declaraţii sau 
să interpreteze un anumit conţinut cu referire la statul român şi autorităţile acestuia. 
 

D. Evaluări 
 
Mass-media oficială de la Tiraspol rămâne în continuare una care operează cu categorii precum „ai noştri” şi 
„ceilalţi”. Chiar dacă o dată cu schimbarea regimului de la Tiraspol s-au înregistrat anume succese la capitol 
calitate şi corectitudine media (limbajul media a devenit mai neutru, tonalitatea mai obiectivă, se citează 
direct mai des oficialităţile din Republica Moldova etc.), totuşi acestea sunt mai degrabă unele de formă, 
decât de conţinut. Presa de la Tiraspol (cel puţin cea monitorizată) este în continuare una care se află la 
„cheremul regimului”, iar schimbarea conducerii de la Tiraspol încă nu a adus şi o schimbare radicală de 
atitudine faţă de anumite subiecte şi tematici media.  
 
România este în continuare calificată drept un stat „agresor” şi „fascist”. Modul de prezentare a acestei 
prejudecăţi s-a schimbat, totuşi nu într-atât de mult faţă de perioada de până la sfârșitul anului 2011. În 
prezent acest „fapt” este prezentat de presa de la Tiraspol într-un mod mai subtil şi voalat. De asemenea, s-
au schimbat puţin şi „mesagerii” acestei „teorii”: dacă pînă în 2011, jurnaliştii transnistreni erau înşişi 
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purtătorii acestui mesaj, în prezent acelaşi mesaj este prezentat de către/prin intermediul unor experţi 
politici sau oficialităţi ruse: Mihai Hazin, Dmitrii Rogozin etc. 
 
Subiectele legate de Republica Moldova în continuare sunt ignorate de mas-media transnistreană. 
Principalele ştiri sau evenimente ce sunt reflectate de presa transnistreană la acest capitol sunt cele ce țin 
de întrunirile din formatul „5+2”. Ştirile culturale sau economice despre R. Moldova lipsesc aproape în 
totalitate în spaţiul mediatic transnistrean. 
 
Imaginea R. Moldova în presa de la Tiraspol s-a schimbat. Începând cu anul 2012, Republica Moldova este 
prezentată mai neutru în mass-media transnistreană, iar limbajul utilizat de jurnalişti a devenit mai corect şi 
obiectiv. Totuşi, când vine vorba despre unele situaţii sau evenimente „importante din punct de vedere 
simbolic pentru Transnistria”, R. Moldova continuă să fie prezentată drept un „stat agresor” sau 
„imperialist”. Aceste situaţii pot fi sesizate mai ales în cazul „comemorării zilei de 19 iunie 1992” sau 
subiecte legate de „predarea în limba române” în şcoli. 
 
Preferenţele mass-mediei transnistrene în cazul Uniunii Eurasiatice şi a Federaţiei Ruse sunt oarecum 
înţelese mai ales datorită faptului că instituţiile media monitorizate sunt finanţate în mare parte din bugetul 
local al regiunii (Olvia-Press, TV PMR şi Pridnestrovie), iar pentru autorităţile transnistrene „Uniunea 
Eurasiatică şi Federaţia Rusă” sunt puncte de reper şi constituie politica „editorială”a ”RMN”.  
 



Concluzii 

Corectitudinea, imparţialitatea şi echidistanţa sunt probabil cele mai importante calităţi pentru un jurnalist. 
A reflecta evenimentele în mass-media din perspectiva acestor norme de bază a eticii jurnalistice este unul 
din aspectele principale spre o societate democratică sănătoasă. Presa trebuie să fie cum s-a mai menţionat 
un „câine de pază al democraţiei” pentru că anume ei îi revin cele 2 roluri importante într-o societate: 
primul din ele şi cel mai important – de a informa corect şi în conformitate cu normele profesionale şi etice 
şi, al doilea de – a educa o societate. Anume de această ordine trebuie să ţină cont mass-media în activitatea 
sa, în primul rând să informeze şi mai apoi în baza informării corecte se educe membrii acestei societăţi. 
Doar, în acest caz putem vorbi de o societate informată. În cazul însă când domină funcţia educativă a mass-
mediei atunci este vorba mai degrabă de o societate manipulată. 
 
Mass-media transnistreană este mai degrabă una pentru care funcţia de educare şi interpretare domină 
asupra celeia de informare. Acest fapt este datorat în mare parte principiilor şi modului după care este 
constituită şi se conduce presa din această regiune. Finanţarea din bugetul local, cenzura şi autocenzura 
jurnaliştilor precum şi vacuumul informaţional din această regiune sunt cauzele principale care fac ca mass-
media transnistreană să fie una care este lipsită de independenţă în activitatea sa. Astfel, nu putem vorbi 
despre un jurnalism corect atunci când mass-media (cu unele excepţii bineînţeles) nu se află în slujba 
cetăţeanul de rând, dar în slujba guvernării sau a partidului sau a unor indivizi care se află la conducere.  
 
Monitorizarea presei transnistrene care făcută pe parcursul a 3 luni a demonstrat încă o dată că aceasta 
rămâne dependentă de factorul politic. Calitatea conţinutului media a crescut, însă nu într-atât încât să se 
poată vorbi despre o reformă sau o „schimbare radicală” faţă de „perioada Smirnov”. Presa de la Tiraspol 
continuă să reflecte (preponderent) incorect anumite tematici. Gradul de „românofobie mediatică” a 
descrescut, însă în continuarea pot fi sesizate anumite materiale care acuză sau atacă (direct sau indirect) 
imaginea României.  
 
Dacă ar fi să enumerăm câteva caracteristici deduse din procesul de monitorizare, atunci acesta ar fi:  
 

 Pe parcursul monitorizării s-a sesizat o boicotare a subiectelor care se referă la R. Moldova. Acestea 
sunt scrise, publicate, analizate doar când este vorba despre anumite probleme care apar între cele 
două maluri ale Nistrului sau când este vorba de întrunirile din formatul „5+2”. R. Moldova devine 
brusc interesantă pentru presa de la Tiraspol doar atunci când pot fi obţinute anumite beneficii 
pentru partea transnistreană. 
 

 Nu există o diversitate de genuri în mass-media transnistreană. Majoritatea conţinutului este 
publicat în formă de ştire şi doar uneori se încearcă la utilizarea altor genuri jurnalistice: interviuri şi 
articole de opinii. Toate interviurile publicate au fost cu oficialităţile transnistrene sau cu cele din 
Federaţia Rusă. Lipsa unei diversităţi a genurilor jurnalistice semnifică faptul că subiectele 
referitoare la R. Moldova, Uniunea Europeană sau România nu prezintă interes pentru conducerea 
de la Tiraspol, iar mass-media de acolo intenţionat boicotează aceste subiecte, creând astfel un 
vacuum informaţional pentru consumatorii de media din Transnistria.  
 

 Tematica politică este cea dominantă. Se creează impresia că în presa transnistreană în afară de 
factorul politic şi „rezolvarea conflictului transnistrean” cele doua maluri ale Nistrului nu au nimic în 
comun.  
 



 Mass-media transnistreană încă se mai conduce de principiul „băieţi buni” vs. „băieţi răi”. Astfel, 
România în continuare este percepută de mass-media de la Tiraspol drept un stat „expansionist şi 
agresiv”, iar declaraţiile oficialităţilor de la Bucureşti referitoare la R. Moldova şi Transnistria sunt 
imediat preluate şi interpretate de presa transnistreană (de cele mai multe ori acestora într-un 
context negativ). Pe de altă parte Federaţia Rusă rămâne în continuare „prietenul perfect”.  
 

 UE este percepută de mass-media de la Tiraspol doar ca un membru la discuţiile din formatul „5+2” 
şi este analizată în termeni pozitivi doar când regimul de la Tiraspol îşi doreşte anumite beneficii pe 
care le poate oferi UE. Pe de altă parte, imaginea Uniunii Eurasiatice în presa de la Tiraspol este 
întotdeauna una pozitivă. Atât autorităţile de la Tiraspol cât şi societatea civilă au citat pozitiv 
această inițiativă. 
 

 Presa de la Tiraspol încă mai speculează cu anumite prejudecăţi şi acuzaţii aduse în adresa R. 
Moldova, printre acestea ar putea fi aici amintite: „atacul asupra Benderului din 19 iunie 1992”, 
„80% din substanţele narcotice sunt aduse în Transnistria pe la graniţa cu R. Moldova” etc. Aceste 
acuzaţii nu fac altceva decât să menţină tensionate relaţiile dintre cele două maluri ale Nistrului.  
 

 Oamenii simpli şi părerea acestora pur si simplu nu figurează în mass-media transnistreană. 
Jurnaliştii şi puterea de la Tiraspol trebuie să înţeleagă că jurnalismul corect este pentru a informa 
societatea, dar nu pentru servi drept instrument de propagandă în mâinile autorităţilor. 

 
 


