
 

 
 
 

 
Rezoluţia  

Forumului mass-media din Republica Moldova 2016 
(Chişinău, 02-03 decembrie 2016) 

 
Participanţii la Forumul mass-media 2016 aprobă următoarea rezoluţie: 

 

1. Având convingerea fermă că libertatea presei şi libertatea de exprimare, consacrate în Articolul 
19 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi în Articolul 10 al Convenţiei Europene pentru 
Drepturile Omului, asigură pluralismul de opinii și fortifică democrația în stat;  

2. Reiterând hotărârea și angajamentul nostru de a contribui la edificarea în țară a unui mediu 
favorabil dezvoltării mass-media pe principii democratice; 

3. Atestând o concurență neloială în domeniul mass-media și în cel al publicității comerciale, fapt ce 
dăunează grav pluralismului mediatic, în particular, și democrației, în general; 

4. Constatând o degradare fără precedent a calității produselor mediatice oferite de multiple mass-
media importante, mai ales, în perioada alegerilor prezidențiale care mai degrabă au dezinformat 
decât au informat electoratul; 

5. Manifestând o îngrijorare majoră pentru lipsa preocupării autorităților de domeniul mass-media 
după prima ediție a Forumului mass-media (27-28 octombrie 2015), soldată cu înrăutățirea 
situației în materie de libertate a presei; 

6. Condamnând practica perimată a autorităților de a mima sau de a tergiversa realizarea propriilor  
angajamente, euro-conforme, și a inițiativelor societății civile pe dimensiunea mediatică, pe care 
le-a sprijinit public, declarativ, de ochii lumii;  

7. Dezaprobând modul anemic și ineficient, în care au acționat autoritățile (Parlamentul, Guvernul, 
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Consiliul Concurenței) pe segmentul mediatic după 
precedentul Forum mass-media; 

8. Semnalând o șubrezire a securității spațiului informațional din perspectiva mediatică; 
 

Forumul mass-media: 
  

1. Condamnă lipsa de reacție a autorităților (Parlamentul, Guvernul, Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului, Consiliul Concurenței) la influența factorilor nocivi asupra dezvoltării mass-media 
din țară pe principii democratice. 

2. Îndeamnă angajații din mass-media să se opună controlului politic și/sau economic; să revină la 
respectarea standardelor profesionale; să-și exercite misiunea firească în beneficiul cetățeanului 
și nu al patronului-politician; să demonstreze calitățile care motivează și legitimează însăși 
existența jurnalismului ca profesie. 

 

Forumul mass-media solicită autorităţilor: 
 

 să renunțe la practica păguboasă de a-și asuma angajamente triumfaliste pe segmentul mass-
media ca scop în sine, fapt ce generează perpetuarea problemelor stringente ale domeniului 
mediatic, în detrimentul propriilor cetățeni; 

 să urgenteze implementarea reală și nu mimată a prevederilor compartimentului XV din 
Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018; 

 să completeze Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, în care nu se regăsește 
angajamentul din Programul de activitate, compartimentul XV, p.9: ”Crearea unui cadru propice 
de dezvoltare a domeniului publicității, neadmiterea concurenței neloiale în această sferă și 
dozarea proporțională a publicității din exterior în spațiul mediatic autohton”; 

 să garanteze că procesul de digitalizare nu va duce la disparţia conţinurilor locale audiovizuale, 
produse de radiodifuzorii locali cu emisie prin eter; 

 să nu ignore prezenta Rezoluție, precum și Foaia de parcurs pentru dezvoltarea mass-mediei din 
Republica Moldova, elaborate și aprobate de Forumul mass-media, ediția a doua, fapt ce ar 
demonstra că autoritățile s-au angajat realmente și nu formal să coopereze cu societatea civilă și 
cu mass-media. 

 
03 decembrie 2016, mun. Chişinău 


