
Introducere 

Timp de mai mulți ani, în Republica Moldova s-au tot făcut încercări de a crea garanții adecvate pentru 

libertatea mass-media. Printre problemele majore ale țării în domeniu sunt concentrarea proprietății mass-

media, controlul mass-media de interesele politice și de afaceri, fragilitatea instituțiilor media independente, 

limitarea accesului la informații de interes public și intimidarea jurnaliștilor.1 Răspândirea rapidă a virusului 

COVID-19 în Europa, fără a ocoli Republica Moldova, nu a făcut decât să agraveze aceste probleme 

persistente și adânc înrădăcinate.

Această analiză examinează impactul direct și indirect al restricțiilor impuse în Republica Moldova, în 

legătură cu pandemia și declararea pe 16 mai 2020 a stării de urgență pentru o perioadă de 60 de zile, 

asupra libertății mass-media. În special, sunt analizate noile restricții privind accesul la informații, controlul 

asupra diseminării libere a informației și povara financiară care afectează negativ activitatea mass-media 

independentă și împiedică libera exprimare.

Echilibrul dintre securitatea națională 
și mecanismele internaționale de asigurare 
a libertății de exprimare 
COVID-19 a evoluat rapid într-o urgență globală. Guvernele 
multor state au reacționat la pandemie ca la o problemă 
de securitate națională. De exemplu, unele țări membre 
ale Consiliului Europei au impus restricții, cu derogarea 
temporară de la obligațiunile asumate în tratatele în domeniul 
drepturilor omului, precum Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului.2 Republica Moldova nu a fost o excepție, fiind 
printre primele zece țări care au anunțat despre o posibilă 
neconformare cu prevederile Convenției din motive de 

securitate națională.3 În conformitate cu Articolul 15 din 
Convenție, derogarea se permite ”în caz de război sau de alt 
pericol public ce amenință viața națiunii…în măsura strictă în 
care situația o impune.4 Această prevedere permite statelor 
să-și exercite împuternicirile naționale în stare de urgență, 
care ar putea avea ca rezultat devierea de la protecția 
drepturilor fundamentale, inclusiv libertatea de opinie și de 
exprimare.5 6     

Cu toate acestea, necesitatea apărării națiunii în situație 
de criză trebuie cântărită în raport cu o necesitate la fel 
de vitală – cea de a proteja drepturile fundamentale. În 
conformitate cu declarația comună a Oficiului Înaltului 
Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), 

Prezentul ciclu de sinteze de politici face parte din proiectul “Mass-media în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității (MEDIA-M)”

Iunie 2020 | No 11

Pandemia COVID-19: 
Lecții pentru libertatea mass-media 

în Republica Moldova
Veaceslav (Slava) Balan

Vladislav Stegni



Media Forward Pandemia COVID-19: Lecții pentru libertatea mass-media în Republica Moldova

2

Iunie 2020

Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa 
(OSCE) și a Comisiei interamericane pentru drepturile 
omului (IACHR): ”dreptul la libertatea de exprimare, care 
include și dreptul de a căuta, de a primi și de a răspândi 
informații și idei de toate genurile… poate face obiectul 
doar a unor restricții restrânse” în timpul crizei de 
sănătate.7 Pentru a asigura aceste libertăți, prin această 
declarație țările sunt îndemnate să asigure corectitudinea, 
accesibilitatea și transparența informației despre pandemie 
pentru cetățeni și jurnaliști, precum și să elimine riscurile 
reale ale dezinformării în conformitate cu standardele stricte 
de proporționalitate și necesitate.8 De asemenea, OCHCR 
avertizează că ”împuternicirile în stare de urgență trebuie 
utilizate pentru atingerea obiectivelor legitime de sănătate 
publică, și nu pentru a suprima disidența sau pentru a 
reduce la tăcere apărătorii drepturilor omului sau jurnaliștii.”9 

Mai mult decât atât, Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
(CEDO) impune cerințe stricte pentru țările care invocă 
Articolul 15 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, 
inclusiv obligația autorităților naționale de a justifica în mod 
transparent caracterul relevant, adecvat și proporționalitatea 
ingerinței guvernului în drepturile fundamentale ale omului 
cu scopurile legitime urmărite”.10 Mai exact, pentru a 
demonstra proporționalitatea și necesitatea măsurilor, statul 
trebuie: (i) să demonstreze caracterul adecvat și aplicarea 
îngustă a unei restricții pentru ca aceasta să-și realizeze 
funcția de protecție; (ii) să demonstreze că măsura este 
instrumentul cel mai puțin intruziv față de alte măsuri de 
protecție; și (iii) să asigure încetarea efectului restricțiilor 
impuse odată cu diminuarea și eliminarea pericolului.11 

Primul pas decisiv care a determinat necesitatea identificării 
acelui echilibru între securitatea națională și drepturile 
omului în Republica Moldova a fost făcut odată cu 
declararea de către Guvernul țării pe 16 martie 2020 a stării 
de urgență pentru o perioadă de 60 de zile. În rezultatul 
instituirii regimului de stare de urgență, Comisia pentru 
Situații Excepționale convocată de Prim-ministru, din 
componența căreia făceau parte membrii Cabinetului de 
miniștri, a fost împuternicită să adopte măsuri extra-legale 
de combatere a pericolului pentru sănătatea publică, inclusiv 
”coordonarea activității mijloacelor de informare în masă 
privind informarea populaţiei despre cauzele şi proporţiile 
situaţiei excepţionale”, precum și alte restricții largi.12 13 
Aceste măsuri au fost luate în conformitate cu Legea nr. 212 
”privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război”, 
care-i dă Guvernului dreptul de a aplica măsuri temporare 
cu caracter politic, economic și social de asigurare a ordinii 
publice în situații excepționale.14  

Impactul direct al stării de urgență asupra 
libertății de exprimare
Unele state post-sovietice au adoptat măsuri de urgență 
împotriva răspândirii pandemiei care afectează direct 
libertatea mass-media. Printre țările care au adoptat cele 

mai severe măsuri sunt Belarus și Rusia. Guvernele ambelor 
țări au fost acuzate de impunerea unor restricții grave 
pentru accesul la informații și utilizarea forțelor de poliție 
pentru a limita mediatizarea răspândirii virusului care vine în 
dezacord cu mesajele transmise de guvern.15 16 17 18 În timp 
ce restricțiile impuse în Republica Moldova în legătură cu 
starea de urgență au fost mai puțin dure decât cele din Rusia 
și Belarus, ele totuși au avut consecințe semnificative pentru 
libertatea mass-media. 

Limitarea accesului la informația publică
Accesul la informația de interes public a fost printre primele 
ținte ale restricțiilor impuse în Republica Moldova în legătură 
cu pandemia. Pe 18 martie 2020 Comisia pentru Situații 
Excepționale a extins termenul de răspuns la solicitările de 
informații ale jurnaliștilor pentru instituțiile statului de la 15 
la 45 de zile, fără vreo explicație oficială a motivelor care au 
stat la baza acestei decizii, decât invocarea mandatului Legii 
nr.212 ”de a sprijini ordinea publică”. Neoficial, purtătorii de 
cuvânt guvernamentali le-au spus reporterilor că angajații 
lor erau prea ocupați făcând față pandemiei pentru a 
răspunde la solicitările de informații.19  

Decizia Comisiei a fost pe larg criticată de comunitatea 
media locală și societatea civilă ca fiind contradictorie 
cu dreptul la libera exprimare și de acces la informație, 
determinându-l pe Avocatul Poporului Mihail Cotorobai să 
ceară revenirea la termenul inițial de 15 zile.20 Restricții 
problematice pentru dreptul de acces la informație 
au existat întotdeauna în Republica Moldova de la 
independență, iar noile prevederi adoptate în legătură 
cu starea de urgență agravează și mai mult problemele 
existente. În una din notele analitice recente din ciclul 
Media Forward autorii Victor Gotișan și Natalia Ionel susțin 
că accesul la informații în Republica Moldova era deja 
îngreunat, inclusiv de legislația învechită și sistemele 
birocratice care cauzează întârzieri artificiale la examinarea 
solicitărilor, de reticența autorităților de a furniza informații, 
precum și de taxele mari percepute de la jurnaliști pentru 
obținerea informațiilor de la instituțiile de stat.21 Extinderea 
termenului de răspuns la solicitările de informații, pe lângă 
toate celelalte menționate mai sus, compromite capacitatea 
jurnaliștilor din Republica Moldova de a oferi cetățenilor 
informații vitale și la zi.

Mai mult decât atât, decizia de a tripla termenul de examinare 
a solicitărilor de informații vine în contradicție cu standardele 
de proporționalitate și necesitate, pe care țara trebuie să le 
respecte în conformitate cu dreptul internațional. Informarea 
cetățenilor Republicii Moldova în situație de urgență globală 
de sănătate este de o importanță majoră și trebuie să fie o 
prioritate clară a Guvernului în perioada stării de urgență. 
Prin refuzul de a veni cu o justificare de securitate națională 
transparentă pentru aplicarea unei astfel de măsuri, 
decizia Comisiei este inutilă, dar și provoacă un prejudiciu 
disproporționat pentru cetățenii țării. 
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Lupta cu știrile false sau încercarea 
de a controla fluxul de informații?
Încă din primele zile ale crizei COVID-19 în Republica 
Moldova Guvernul a declarat război așa-numitor știri false. 
Cu toate acestea, impactul real al acestui război a fost 
instituirea controlului direct al statului asupra informațiilor 
furnizate cetățenilor.

Chiar din prima zi a stării de urgență, pe 18 martie, 
Președintele Igor Dodon a menționat că pentru răspândirea 
informațiilor false despre pandemie ar putea fi introdusă 
răspunderea penală, în același timp amenințând jurnaliștii 
”Vreți să obțineți rating mai mare sau mai multe like-uri pe 
rețele de socializare și promovați fake news-uri, panică, știri 
false? Veți fi penalizați”.22 Declarația lui Dodon a dat tonul 
tratamentului ostil și suspicios al Guvernului față de mass-
media în perioada de criză și s-a reflectat și în declarațiile 
ulterioare ale Prim-ministrului Republicii Moldova Ion Chicu și 
ale altor politicieni proeminenți.23 24   

În pofida determinării puternice a Guvernului de a combate 
știrile false, autoritățile Republicii Moldova nu au dat o 
definiție oficială a acestora sau a dezinformării pentru care 
s-ar impune sancțiuni. În condițiile inexistenței unui cadru 
care să permită diferențierea activității legitime a mass-
media de dezinformarea rău-intenționată, funcționarii de stat 
aveau puterea să o califice după bunul lor plac, iar ostilitatea 
generală față de mass-media a crescut. 

Lupta împotriva știrilor false a devenit reală pe 20 martie, 
când au fost întreprinse măsuri directe pentru a restricționa 

diseminarea informației. În baza dispoziției Comisiei pentru 
Situații Excepționale, Serviciul de Informații și Securitate 
(SIS) a blocat 52 site-uri care ar fi distribuit știri false 
nefiind înregistrate oficial ca difuzori de informație,25 26 27 
justificând acțiunea doar prin prevederile cu privire la 
regimul stării de urgență din Legea nr. 212 și Legea nr. 
54-XV privind contracararea activității extremiste.28 Curios, 
dar în timp ce acest lucru a fost făcut într-un mod ne-
transparent și unilateral, site-urile blocate păreau să fie 
cele semnalate de inițiativa societății civile Stop Fals, care 
monitorizează răspândirea online a informațiilor manipulative 
și propagandistice.29 30 Totuși, nici Stop Fals, nici SIS nu au 
comunicat despre vreo colaborare în acest sens, iar orice 
motiv pozitiv ca statul să utilizeze resursele societății civile 
trebuie evaluat în raport cu lipsa unui sistem de control 
evident cu mecanisme clasice judiciare și în domeniul 
drepturilor omului.

Controlul asupra diseminării informației a fost instituit și cu 
ajutorul Consiliului Audiovizualului din Republica Moldova. Pe 
24 martie Președintele Consiliului a emis un ordin care obligă 
mijloacele de informare în masă din Republica Moldova 
să comunice doar poziția oficială a autorităților cu privire 
la pandemie în timpul stării de urgență.31  De asemenea, 
jurnaliștilor li s-a interzis să-și expună opiniile personale 
la reflectarea subiectului. Decizia a fost criticată dur de 
societatea civilă și mass-media, inclusiv de Petru Macovei, 
Directorul Executiv al API, care a avertizat că aceste prevederi 
”limitează dreptul jurnaliștilor de a emite anumite judecăți de 
valoare legate de prestația autorităților”.32  

Sursa: https://ava.md/2020/04/07/rasporyazhenie-14-ot-6-aprelya-2020-goda/

https://ava.md/2020/04/07/rasporyazhenie-14-ot-6-aprelya-2020-goda/
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Reacția publică a fost imediată și atât de copleșitoare încât 
a determinat autoritățile să-și revizuiască decizia. Pe 25 
martie Dragoș Vicol își anulează decizia, iar Președintele 
Dodon recunoaște că aceasta a fost prematură și ar fi putut 
introduce restricții excesive pentru mass-media.33 34 Totuși, 
dacă nu ar fi fost critica fermă și puternică a societății civile 
și a comunității media, probabilitatea că această restricție 
rămânea în vigoare era mare.

Probabil, ca și în alte țări din regiune, Guvernul Republicii 
Moldova testa reacțiile prin introducerea restricțiilor pentru 
acele mass-media care sunt ținte ușoare și resursele 
online. În timp ce primul val de blocare a site-urilor de 
către SIS țintea în platformele care deja erau suspectate 
ca promovând știri false de către societate civilă, acțiunile 
ulterioare de blocare ar putea avea un impact negativ enorm 
asupra spațiului informațional online. Autoritățile nu au 
oferit o justificare clară pentru blocarea primului set de site-
uri. Astfel, nu există nici o garanție că blocările viitoare vor fi 
discutate sau efectuate într-un mod transparent. În același 
timp, decizia CA poate fi văzută ca o încercare a Guvernului 
de a testa până unde poate merge cu restricțiile fără a 
declanșa o reacție substanțială.  

Mai mult decât atât, este posibil că autoritățile vor continua 
să aplice abuziv măsuri netransparente de combatere a 
așa-numitor știri false chiar și după ce amenințarea iminentă 
a COVID-19 va dispărea și starea de urgență va expira. Deja 
se observă semne ale utilizării arbitrare a măsurilor de 
combatere a știrilor false de către autorități după ridicarea 
regimului de urgență. Pe 18 mai, la doar trei zile de la 

expirarea stării de urgență, jurnalista Natalia Cebotari a fost 
amendată de poliție pentru pretinsă calomnie, după ce a 
semnalat despre condițiile necorespunzătoare de muncă, 
fără respectarea măsurilor de protecție COVID-19, la o 
întreprindere locală din Ceadâr-Lunga.35 Comunitatea media 
din țară a condamnat imediat această acțiune, catalogând-o 
drept încercare de a limita libertatea presei care echivalează 
cu cenzura.36 Chiar dacă jurnalista pare să fi fost sancționată 
la inițiativa poliției locale a orașului, ostilitatea față de mass-
media independentă promovată de oficialii guvernamentali cu 
siguranță a ajutat ca acest ”activism al poliției” la nivel local 
să devină o normalitate.

Trebuie de menționat că în Republica Moldova guvernarea 
nu este la prima încercare de manipulare a cadrului 
legal pentru a suprima mijloacele de informare în masă 
independente și nefavorabile. De exemplu, în 2012 postului 
TV NIT i-a fost retrasă licența de emisie din motive 
discutabile.37 Mai mult decât atât, după cum s-a menționat 
deja, jurnaliștii independenți s-au confruntat începând 
cu 2013 cu obstacole din ce în ce mai mari la accesarea 
informației de interes public cauzate de restricțiile 
impuse de stat. La început aceste restricții păreau să fie 
minore, precum încetarea transmiterii online a ședințelor 
Guvernului38 și interzicerea participării anumitor jurnaliști 
la ședințele publice.39 Cu timpul însă s-a trecut la filare40 și 
chiar atacuri fizice.41 Comisia, formată din persoane numite 
pe criterii politice de Partidul Socialiștilor, loial Președintelui 
Dodon, este cel mai recent instrument de represiune 
mediatică pus la dispoziția guvernării.  

Sursa: https://newsmaker.md/rus/novosti/v-moldove-sib-budet-sledit-za-novostyami-o-koronaviruse/

https://newsmaker.md/rus/novosti/v-moldove-sib-budet-sledit-za-novostyami-o-koronaviruse/
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Cu apropierea alegerilor, guvernarea este și mai motivată 
să suprime mass-media independentă și vocile critice. 
Pentru Partidul Socialiștilor și leader-ul de facto al acestuia, 
Președintele Dodon, alegerile prezidențiale din toamnă sunt 
cu miză mare, deoarece eșecul în aceste alegeri ar putea 
duce atât la eliminarea lui Dodon de la putere, cât și la 
declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, în rezultatul 
cărora Partidul Socialiștilor ar putea fi trimis în opoziție. Din 
acest motiv, este foarte probabil că guvernarea va profita 
de toate posibilitățile de a reduce la tăcere mass-media 
critică care poate afecta imaginea acestora acum, dar și în 
perioada pre-electorală.

În general, acțiunile guvernării după instituirea stării 
de urgență au limitat libertatea mass-media în special 
prin restricționarea accesului la informația de interes 
public. În același timp, au fost introduse noi mecanisme, 
precum blocarea de către SIS a unui șir de resurse online 
pentru distribuirea așa-numitor ”știri false”, care pot fi 
utilizate abuziv împotriva instituțiilor media independente. 
Împuternicirile largi în stare de urgență oferite autorităților 
statului, combinate cu lipsa definiției oficiale a ”știrilor 
false” și ”dezinformării”, creează un mediu permisiv 
pentru aplicarea de către autorități a măsurilor restrictive 
direcționate împotriva mass-media și resurselor online critice. 
Contracararea acestor măsuri restrictive va fi foarte dificilă 
din cauza restricțiilor dure privind adunările publice sau orice 
alte acțiuni colective pe perioada crizei în sănătate.

Impactul indirect al COVID-19 asupra 
libertății de exprimare
Pe lângă efectele directe ale restricțiilor impuse de guvernare 
asupra libertății media în Republica Moldova, pandemia a 
avut și câteva efecte negative indirecte asupra funcționării 
mass-media independente.

În primul rând, pandemia a contribuit la povara financiară 
pentru mass-media din Republica Moldova, acestea 
confruntându-se cu problema reducerii veniturilor. În cazul 
unor instituții media veniturile din publicitate s-au redus cu 
30-90%, cea mai afectată fiind presa online, iar cea scrisă a 
avut dificultăți de livrare a ziarelor cititorilor săi în rezultatul 
suspendării activității serviciului poștal de livrare național din 
cauza pandemiei COVID-19.42   

Multe instituții media au înregistrat cheltuieli suplimentare 
în legătură cu munca la distanță. Pentru a produce materiale 
multimedia jurnaliștii au nevoie de calculatoare, internet 
de mare viteză și alte echipamente și soft-uri costisitoare. 
Aceste resurse erau utilizate, în mod normal, în comun 
de reporteri la oficiu, iar cu munca la distanță acest lucru 
este imposibil. Din cauza ineficiențelor muncii la distanță, 
a crescut și timpul mediu necesar pentru producerea 
materialelor media, aducând după sine și majorarea costurilor 
pentru forța de muncă și orele suplimentare de muncă. De 
asemenea, pe timp de pandemie este necesară și asigurarea 

echipelor media din prima linie cu echipament de protecție 
corespunzător – măști, mănuși și dezinfectanți – care este 
costisitor.43 Așadar, instituțiile media au suportat și suportă 
în continuare cheltuieli suplimentare semnificative față de 
bugetul lor obișnuit.

Povara asupra jurnaliștilor de sex feminin, care reprezintă 
majoritatea angajaților media din prima linie, este și mai 
mare.44 Din cauza stereotipurilor istorice și încă prezente 
în societatea moldovenească, cea mai mare parte a 
responsabilităților de îngrijire a copiilor și a celor casnice 
revine femeilor. Majoritatea angajatelor media chestionate 
de autorii acestei analize au menționat dificultăți în 
realizarea sarcinilor lor de serviciu pentru că erau nevoite să 
le combine cu activitățile casnice și de îngrijire a copiilor.45 
Cu dificultăți similare s-au confruntat chiar și conducătorii 
echipelor editoriale.

În măsurile de sprijin economic luate de Guvern în legătură cu 
COVID-19 mass-media independentă pare să nu se regăsească, 
aceasta rămânând cu noile sale constrângeri financiare 
nesoluționate. În timp ce mass-media afiliată partidului aflat 
la guvernare pare a fi bine finanțată în continuu,46 mass-media 
ne-afiliată politic și independentă este nevoită să se bazeze pe 
propriile fonduri sau granturi ocazionale primite de la donatori.47 
48 Deși Guvernul a anunțat lansarea unor măsuri noi ”în sprijinul 
mediului de afaceri” cu scopul de a preveni disponibilizările în 
masă și de a ajuta mediul de afaceri ”să supraviețuiască”,49 nici 
una din aceste măsuri nu abordează necesitățile specifice ale 
industriei media. 

Reacția mediocră a Republicii Moldova iese și mai mult în 
evidență dacă este comparată cu acțiunile luate de țările 
din vecinătate care se confruntă cu provocări similare. 
Letonia, de exemplu, a anunțat recent despre lansarea unui 
program de sprijin de stat în valoare de 1.6 milioane euro 
pentru difuzorii TV, cu scopul de a stabiliza domeniul media 
care se află ”în pragul prăbușirii, din cauza scăderii bruște a 
veniturilor din publicitate”.50 

Concluzii și recomandări 
Criza COVID-19, care încă nu s-a încheiat, a generat un șir de 
impacte negative asupra mass-media din Republica Moldova. 
Câteva dintre ele, precum limitarea accesului la informații și 
restricțiile privind diseminarea informației, sunt rezultatele 
directe ale modului în care guvernarea a gestionat criza. 
Altele, precum problemele financiare și sarcinile suplimentare 
pentru angajatele din domeniul media, sunt efecte indirecte 
care afectează grav activitatea instituțiilor media și a 
jurnaliștilor independenți. 

Mai mult decât atât, din cauza utilizării Comisiei pentru 
Situații Excepționale în interese politice și a incapacității de a 
justifica în mod transparent noile restricții în domeniul media, 
Guvernului nu i-a reușit să asigure precondițiile de necesitate 
și proporționalitate, astfel subminând încercarea de a justifica 
aceste restricții prin invocarea securității naționale.
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