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Mediatizarea persoanelor cu dizabilităţi 
 

• Frecvenţa materialelor despre persoanele cu dizabilităţi a fost destul de redusă, constituind 
doar 0,2% din numărul total de materiale analizate în perioada studiului. Volumul de emisie 
destinat persoanelor cu dizabilităţi a fost, de asemenea, doar de 0,2% din volumul total de 
emisie supus studiului. Volumul de emisie acordat persoanelor cu dizabilităţi mentale a fost 
mult mai redus decât volumul de emisie destinat persoanelor cu dizabilităţi fizice şi a 
constituit doar 15% din volumul total de emisie oferit materialelor despre persoanele cu 
dizabilităţi. Pe posturi de televiziune, Moldova 1 şi TV7 au difuzat mai frecvent materiale 
despre persoanele cu dizabilităţi. Posturile de televiziune NIT, ProTV şi TV7 nu au difuzat nici 
un material despre persoanele cu dizabilităţi intelectuale în perioada supusă studiului. 

• Majoritatea materialelor cu referinţă la persoanele cu dizabilităţi au avut un caracter informativ 
şi au fost mediatizate accidental şi segregativ în contextul unor evenimente de conflict, 
accidente, situaţii mai puţin ordinare. Caracterul neordinar al materialelor despre persoanele 
cu dizabilităţi a fost argumentat şi de faptul că mai bine de 50% din acestea au fost plasate 
printre primele zece materiale în buletinele de ştiri sau în secvenţele emisiunilor.  

• Temele şi subiectele asociate cu persoanele cu dizabilităţi au fost focusate mai frecvent pe 
aspectele ce ţin de sănătate, asistenţă socială, probleme sociale decât temele şi subiectele 
asociate cu alte grupuri de persoane, fapt ce ar putea conduce la crearea unei imagini 
incorecte despre aceste persoane. Astfel, sănătatea este abordată în calitate de temă 
principală de 15 ori mai frecvent în materialele despre persoanele cu dizabilităţi decât în 
materialele despre alte grupuri de persoane. Problemele sociale sunt reflectate de şapte ori 
mai frecvent. Acest fapt ne-a condus la următoarea concluzie: temele şi subiectele mediatizate 
au continuat să susţină ideea că persoanele cu dizabilităţi se confruntă cu probleme mari de 
sănătate, au probleme sociale mari şi continuă să fie o povară pentru societate – au nevoie de 
multă asistenţă socială din partea administraţiei publice locale şi centrale. Mai puţin au fost 
mediatizate sau nu au fost mediatizate deloc temele şi subiectele despre integrarea socială şi 
comunitară reuşită a persoanelor cu dizabilităţi, despre rolurile lor valorizante în familie şi 
comunităţi, despre relaţiile dintre persoanele cu dizabilităţi şi alte persoane din comunitate, 
despre incluziunea şcolară a persoanelor cu dizabilităţi etc.  

• Subiectele despre persoanele cu dizabilităţi au fost mediatizate mai frecvent în circumstanţe 
conflictuale decât cele despre grupul majoritar. Conflictele mediatizate au fost între persoane 
cu dizabilităţi şi autorităţi publice locale, persoane cu dizabilităţi şi autorităţi publice centrale, 
persoane cu dizabilităţi şi membrii familiei lor, ONG-uri ale persoanelor cu dizabilităţi şi 
autorităţi publice centrale şi locale etc.  

• În majoritatea materialelor/secvenţelor difuzate de posturile de televiziune actorii principali au 
fost mai frecvent reprezentaţi prin grupuri de persoane/ organizaţii decât în materialele cu 
referinţă la alte grupuri de persoane. De cele mai multe ori ei au fost mediatizaţi după cadru 
sau în cadru, fără a li se oferi posibilitatea de a interveni în discursul mediatic. Interesele 
acestor grupuri au fost exprimate de către prezentatorii posturilor de televiziune sau de către 
exponenţii altor grupuri. În materialele în care au putut fi identificaţi actorii principali, ei au 
fost de obicei bărbaţi, în vârstă de până la 29 de ani.  

• Actorii principali – persoane cu dizabilităţi au fost mediatizaţi mai frecvent decât alte grupuri 
în medii mai puţin valorizante: la spital, la domiciliu sau în stradă, fapt ce ar putea influenţa 
într-o anumită măsură imaginea despre aceste grupuri. 
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• Deşi în majoritatea materialelor despre persoanele cu dizabilităţi au continuat să fie utilizate 
cuvinte stereotip de genul persoană cu handicap, invalid, bolnav, sărman, per ansamblu, 
atitudinea posturilor de televiziune faţă de actorul principal a fost neutră.  

Mediatizarea persoanelor homosexuale  
• Posturile de televiziune au acordat volum de emisie limitat sau nu au difuzat deloc materiale 

despre persoanele homosexuale. În total în perioada supusă studiului posturile de televiziune 
au difuzat 19 materiale despre persoanele homosexuale. Materialele în cauză au constituit 
0,1% din numărul total de materiale supuse analizei. Volumul total de emisie a materialelor 
despre persoanele homosexuale a constituit 0,2% din volumul de emisie supus analizei. Pe 
posturi de televiziune, NIT, Prime şi TV7 nu au difuzat nici un material despre persoanele 
homosexuale. Postul de televiziune Moldova 1 a acordat 0,1% din volumul de emisie 
materialelor despre persoanele homosexuale şi ProTV – 0,4% din volumul de emisie. 

• Majoritatea materialelor despre persoanele homosexuale difuzate au avut un caracter 
informativ şi au fost plasate, de regulă, printre primele zece materiale. 

• Comparativ cu alte grupuri de persoane, materialele despre persoanele homosexuale au 
reflectat de 11 ori mai frecvent în calitate de temă principală religia (11% şi 1%), de trei ori mai 
frecvent demonstraţii/proteste (11% şi 3%), de 47 de ori mai frecvent drepturile omului (47% şi 
0,4%). Subiectele mediatizate despre persoanele homosexuale nu au fost prea diferite de 
tematica materialelor, incluzând următoarele aspecte: discriminarea, practici religioase, violenţă 
şi agresivitate, comportamente imorale, cultură şi divertisment. Dacă ProTV a mediatizat toate 
subiectele menţionate, Moldova 1 a mediatizat un singur subiect – discriminarea. 

• Comparativ cu alte grupuri de persoane, posturile de televiziune au mediatizat mai frecvent 
subiectele despre persoane homosexuale în circumstanţe conflictuale. Astfel, situaţiile 
conflictuale mediatizate au fost între persoane homosexuale şi reprezentanţii bisericii 
ortodoxe, între reprezentanţii bisericii ortodoxe şi organizaţiile de stat, între ONG-urile care 
reprezintă interesele persoanelor homosexuale şi reprezentanţii administraţiei publice 
centrale şi locale etc.  

• Actorii principali prezentaţi în materiale au fost mai frecvent reprezentaţi prin grupuri de 
persoane/organizaţii decât în materialele cu referinţă la alte grupuri de persoane. Actorii 
principali au apărut în rol pasiv în 2/3 din materialele despre persoane homosexuale.  

• În mai bine de 70% din timpul de emisie a materialelor despre persoane homosexuale, acestea 
doar îşi fac apariţia şi în 28% din timpul de emisie actorii principali intervin cu comentarii, 
opinii, sugestii. În cazul altor grupuri de persoane, ponderea duratei intervenţiilor actorului 
principal este mult mai mare şi constituie 44% din timpul de emisie. 

• Comparativ cu alte grupuri de persoane, persoanele homosexuale au fost mediatizate de două ori 
mai frecvent în stradă (25% şi 11%) ori într-un mediu general – cameră cu pereţi albi (12% şi 5%). 
Totodată actorii principali – persoane homosexuale nu au fost arătaţi în cadru de două ori mai 
frecvent decât alte grupuri (63% şi 34%). Actorii principali – reprezentanţi ai altor grupuri mai 
frecvent au fost arătaţi în medii mai valorizante decât persoanele homosexuale. Astfel, ei au fost 
mediatizaţi mai frecvent în săli de conferinţe, la locul de muncă, în alte locuri publice şi în stradă. 

• În 75% din materiale/secvenţe cu referinţă la persoanele homosexuale atitudinea posturilor de 
televiziune faţă de actorii principali a fost neutră şi în 25% – pozitivă. 
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Mediatizarea persoanelor de etnie romă  
• Frecvenţa apariţiei materialelor despre persoanele de etnie romă la posturile de televiziune a 

fost destul de redusă, acestea constituind doar 0,2% din numărul total de materiale supuse 
analizei. Volumul de emisie a materialelor despre persoanele de etnie romă a constituit 0,3% 
din volumul de emisie supus analizei. Pe posturi de televiziune, Moldova 1 a acordat cel mai 
mare volum de emisie materialelor despre persoanele de etnie romă (0,7%). 

• Materialele cu referinţă la persoanele de etnie romă (64%) au fost plasate mai frecvent decât 
cele cu referinţă la alte grupuri de persoane (54%) printre primele zece materiale. 

• Temele principale şi secundare asociate cu persoanele de etnie romă au fost destul de înguste 
şi s-au focusat în mare parte pe drepturile omului, cultură, artă, divertisment şi educaţie. Unele 
teme au fost mult mai frecvent reflectate în materialele despre persoane de etnie romă decât 
în materialele despre alte grupuri de persoane. Astfel, de exemplu, tema drepturile omului a 
fost de şase ori mai frecvent reflectată în materialele cu referinţă la romi decât în materialele cu 
referinţă la alte grupuri de persoane. Tema educaţie a fost de şapte ori mai frecvent reflectată 
în materialele cu referinţă la romi decât în materialele cu referinţă la alte grupuri sociale. 
Temele drepturile omului, educaţie au fost deseori însoţite de subiectele: discriminare, angajare 
în câmpul muncii şi abilitare economică, condiţii de trai şi vecinătate. 

• Subiectele cu referinţă la persoanele de etnie romă au fost mediatizate mai frecvent în 
circumstanţe conflictuale şi în circumstanţe festive decât subiectele asociate cu alte grupuri de 
persoane. Circumstanţele conflictuale s-au referit la relaţiile dintre persoanele de etnie romă şi 
APL de nivelurile unu şi doi, reprezentanţii ONG şi APL, părinţi şi copii, persoane de etnie romă 
şi vecini etc. Pe posturi de televiziune, Moldova 1 a mediatizat de 1,5 ori mai frecvent 
subiectele despre persoane de etnie romă în circumstanţe conflictuale decât subiectele despre 
alte grupuri de persoane. 

• În calitate de actori principali în materialele despre persoanele de etnie romă mai frecvent 
au apărut femeile, în vârstă de 30-44 de ani, cu studii superioare sau superioare 
neterminate, care activează în ONG-uri sau nu sunt angajate în câmpul muncii. În fiecare al 
doilea material, actorii principali au fost destul de activi şi au intervenit cu diferite 
comentarii, acţiuni etc.  

• Comparativ cu actorii principali – reprezentanţi ai altor grupuri sociale, romii au fost 
mediatizaţi de două ori mai frecvent în stradă, de 18 ori mai frecvent în instituţii educaţionale, 
de patru ori mai frecvent la domiciliu. Romii nu au fost mediatizaţi deloc la locul de muncă, în 
sala de sport, în alte locuri publice.  

• Posturile de televiziune au manifestat o atitudine neutră faţă de actorii principali – persoane de 
etnie romă.  

 
Mediatizarea femeilor  

• Materialele cu referinţă la femei au constituit 16% din numărul total de materiale sau 24% din 
volumul de emisie supus analizei. Materialele cu referinţă la femei au fost difuzate mai frecvent 
de canalul Moldova 1, care a acordat şi cel mai mare volum de emisie acestora. Postul de 
televiziune TV7 a acordat materialelor despre femei cel mai mic volum de emisie. Majoritatea 
materialelor cu referinţă la femei au fost ştiri.  
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• Comparativ cu alte grupuri de persoane, în materialele despre femei de mai bine de două ori 
mai frecvent au fost reflectate temele: cultură/mass-media/religie şi educaţie/ 
sănătate/protecţia socială şi mult mai rar: activitatea organelor centrale şi locale; sport, 
timpul liber; problema transnistreană/relaţii internaţionale; mediul ambiant şi 
ecologie/animale.  

• Materialele despre femei s-au referit mai frecvent la următoarele subiecte: cultură şi 
divertisment, abilitare economică şi angajare în câmpul muncii, probleme sociale, accidente, 
întâmplări neprevăzute, statutul femeii şi maladii incurabile şi sănătate. Totodată, în aceste 
materiale au fost reflectate mai puţin frecvent subiectele: condiţii de trai şi vecinătate, mediul 
ambiant, politica şi activitatea partidelor, activitatea APL. Comparativ cu alte grupuri sociale, 
subiectele despre femei au fost mediatizate mai frecvent în circumstanţe conflictuale şi în 
circumstanţe festive.  

• Posturile de televiziune au mediatizat mai frecvent în calitate de actori principali femeile cu 
vârsta cuprinsă între 30 şi 44 de ani, cu studii superioare sau superioare neterminate. 
Comparativ cu bărbaţii, femeile au fost mediatizate mai frecvent în calitate de angajate în 
domeniile cultură, mass-media, sfera socială şi servicii ori neangajate în câmpul muncii şi mai 
puţin frecvent în calitate de angajaţi ai instituţiilor de stat. Femeile au fost mediatizate mai 
frecvent decât bărbaţii în calitate de lucrători de rând şi conducători din veriga medie. În 
schimb, bărbaţii au fost mediatizaţi mai frecvent în calitate de conducători din veriga 
superioară.  

• Comparativ cu bărbaţii, femeile au fost mai frecvent mediatizate în studioul emisiunii, în 
stradă, natură, la domiciliu, în gospodărie, la spital, în sala de sport, la odihnă. Bărbaţii, în 
schimb, au fost arătaţi mai frecvent decât femeile în săli de conferinţă şi la locul de muncă.  

• Ponderea materialelor în care femeile sunt arătate în calitate de actori activi care promovează 
schimbarea este mai mare decât cea a materialelor consacrate bărbaţilor.  

Mediatizarea persoanelor în etate  
• Materialele despre persoanele în etate au constituit 0,3% din numărul total de materiale 

supuse analizei sau 0,5% din volumul de emisie supus analizei. Pe posturi de televiziune, NIT a 
acordat cel mai mare volum de emisie materialelor despre persoanele în etate (1,2%) şi TV7 – 
cel mai mic volum de emisie (0,05%). 

• Materialele despre persoanele în etate mai frecvent decât materialele despre alte grupuri de 
persoane au fost plasate printre primele zece materiale. 

• Cele mai frecvente teme asociate cu persoanele în etate au fost: asistenţa şi protecţia socială, 
sănătatea şi problemele sociale. În cazul persoanelor în etate aceste teme au fost reflectate de 
şase ori mai frecvent, comparativ cu alte grupuri de persoane.  

• Temele despre persoanele în etate au fost asociate mai frecvent cu următoarele subiecte: 
probleme sociale, ajutoare sociale, condiţii de trai şi vecinătate, abilitare economică şi angajare 
în câmpul muncii, cultură şi divertisment. Subiectele despre persoanele în etate au fost 
reflectate mai frecvent în circumstanţe conflictuale comparativ cu subiectele cu referinţă la 
alte grupuri de persoane. 

• Actorii principali – persoane în etate au fost mai frecvent femei. În majoritatea materialelor, 
studiile, ocupaţia, statutul social al actorilor principali nu au putut fi identificate. Ei au fost 
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arătaţi în calitate de persoane active, dar mai frecvent doar au apărut pe ecran sau după ecran, 
fără a interveni cu anumite comentarii. 

•  Mediile în care au fost arătaţi actorii principali au fost: domiciliul, strada, o cameră cu pereţi 
albi. Astfel, comparativ cu alte grupuri de persoane, persoanele în etate au fost arătate de 15 
ori mai frecvent la domiciliu, de două ori mai frecvent într-un mediu general, de patru ori mai 
frecvent în instituţii educaţionale, de două ori mai frecvent în stradă. 

Mediatizarea persoanelor sărace  
• Deşi statistica afirmă că în Republica Moldova mai bine de 30% din populaţie trăieşte la limita 

sărăciei, persoanele sărace au fost destul de puţin mediatizate de către posturile de televiziune 
în perioada respectivă. Materialele în care au fost reflectate persoanele sărace au constituit 
0,1% din numărul total de materiale supuse analizei sau 0,1% din volumul de emisie supus 
analizei. Pe posturi de televiziune, Moldova 1 a alocat cel mai mult timp de emise materialelor 
în care au fost reflectate persoanele în cauză (0,2%), iar canalul de televiziune Prime – cel mai 
puţin timp de emisie (0,05%). Postul de televiziune TV7 nu a prezentat nici un material cu 
referinţă la persoanele sărace. 

• Analiza materialelor în care au fost reflectate persoanele sărace a scos în evidenţă 
următoarele teme principale asociate cu acest grup de persoane: asistenţă şi protecţie 
socială, probleme sociale, corupţie/ infracţionalitate, economie, comerţ şi aspecte ce ţin de 
relaţiile de muncă. Subiectele de bază reflectate în materialele despre persoanele sărace au 
fost următoarele: abilitare economică şi angajare în câmpul muncii, condiţii de trai şi 
vecinătate, probleme sociale şi infracţionalitate/furturi. Subiectele despre persoanele sărace 
au fost mediatizate mai frecvent în circumstanţe conflictuale decât subiectele despre alte 
grupuri de persoane. 

• În calitate de actori principali în materialele despre persoane sărace au fost mai frecvent 
femeile, persoanele mai în vârstă de 45 de ani, fără studii sau cu un nivel de studii redus, 
persoane cu dizabilităţi, pensionari, neangajaţi în câmpul muncii.  

• În mai bine de jumătate din timpul de emisie, actorii principali – persoane sărace doar au 
apărut în cadru sau după cadru fără a interveni cu anumite comentarii sau opinii. Comparativ 
cu alte grupuri de persoane, ponderea persoanelor sărace care doar au apărut în cadru este 
mai mare, iar a celor care au intervenit este mai mică. 

• Persoanele sărace au fost mediatizate de patru ori mai frecvent decât alte grupuri de persoane 
în stradă, de 13 ori mai frecvent – la spital, de 13 ori mai frecvent – în instituţii educaţionale, de 
două ori mai frecvent într-un mediu general – o încăpere cu pereţi albi. 

• Persoanele sărace comparativ cu alte grupuri de persoane au fost mediatizate mai frecvent în 
calitate de persoane active. 
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Introducere 
 

Actualitatea cercetării. Actualitatea cercetării subiectului privind mediatizarea de către 
posturile de televiziune a diferitor grupuri de persoane defavorizate reiese atât din dinamica pozitivă a 
fenomenului discriminării în Republica Moldova în ultimii ani, cât şi din importanţa mass-media, în 
particular a televiziunii în calitate de sursă de informare/comunicare cu populaţia generală. Astfel, 
conform cercetării percepţiilor populaţiei privind fenomenul discriminării efectuate de către Fundaţia 
Soros-Moldova în 2010, mai bine de 30% din respondenţi au menţionat că discriminarea în ultimii 
cinci ani a sporit şi tot atâţia au confirmat că au fost victime sau martori la cel puţin un caz de 
discriminare a altor persoane în ultimii trei ani. Cele mai discriminate grupuri sociale sunt: persoanele 
cu dizabilităţi mentale şi fizice, persoanele sărace, persoanele HIV+, persoanele care întreţin relaţii 
homosexuale, persoanele de etnie romă şi femeile. Contextele sociale în care sunt discriminate aceste 
grupuri variază, dar majoritatea dintre ele se confruntă cu problema discriminării în timpul angajării în 
câmpul muncii, la locul de muncă, în instituţiile educaţionale şi medicale.  

Conform rezultatelor aceleiaşi cercetări, marea majoritate a populaţiei manifestă un nivel redus 
de toleranţă faţă de persoanele care întreţin relaţii homosexuale, persoanele HIV+, persoanele cu 
dizabilităţi mentale şi nu le acceptă în calitate de vecini, colegi de muncă, prieteni şi rude. Indicatorul 
integrat de acceptare a persoanelor homosexuale este de 2%, a persoanelor HIV+ – de 5%, a 
persoanelor cu dizabilităţi mentale – de 7%, a romilor – de 21%, a persoanelor cu dizabilităţi fizice – de 
23%. Gradul de acceptare redus al populaţiei faţă de aceste persoane este alimentat în mare parte de 
prejudecăţile existente în societate faţă de grupurile marginalizate.  

Un rol important în reducerea prejudecăţilor şi mărirea gradului de toleranţă a populaţiei faţă de 
grupurile discriminate ar putea avea mass-media, în special televiziunea. După cum denotă aceeaşi 
cercetare, 92% din populaţie se uită la televizor cel puţin o dată în săptămână. Posturile de televiziune 
cel mai frecvent vizionate de către populaţie sunt: Prime TV (54%), Moldova 1 (45%), ProTV (29%), NIT 
(20%), TV7 (8%).  

În acest context este evidentă importanţa cercetării gradului şi modalităţii de mediatizare de 
către mass-media, în particular de către posturile de televiziune menţionate mai sus, a grupurilor 
marginalizate, în vederea evidenţierii problemelor existente şi elaborării unor recomandări practice 
care ar contribui la includerea mai activă a mass-media în procesul de reducere a stigmei şi 
discriminării faţă de grupurile sociale în cauză.  

Scopul cercetării reiese din actualitatea acesteia şi constă în studierea modalităţilor de 
mediatizare de către posturile de televiziune a următoarelor categorii de persoane: persoane cu 
dizabilităţi, romi, persoane sărace, femei, homosexuali, persoane HIV pozitive1, din punctul de vedere 
al respectării drepturilor omului şi prevenirii discriminării. 

Obiectivele imediate ale acestei cercetări au constat în următoarele: 
• Analiza frecvenţei materialelor despre grupurile demografice menţionate. 

• Analiza temelor şi subiectelor asociate cu grupurile demografice menţionate. 

                                                            
1 Posturile de televiziune nu au mediatizat nici un material despre persoanele HIV+ în perioada supusă studiului, 
din care considerente acest grup a fost exclus ulterior din cercetare. 
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• Analiza imaginii şi rolului grupurilor demografice promovate de posturile de televiziune 
(vârstă, nivel de educaţie, statut ocupaţional, poziţie socială etc.). 

Pentru atingerea obiectivelor menţionate mai sus, au fost supuse cercetării următoarele 
categorii de analiză: tipul materialului, grupurile de persoane reflectate, tema principală a 
materialului analizat, tema secundară a materialului analizat, modalitatea mediatizării subiectului, 
subiectele reflectate în materialele cu referinţă la grupurile analizate, actorii principali şi cei secundari 
din materiale şi apartenenţa lor la grupurile analizate, sexul actorului principal din material, vârsta 
actorului principal din material, naţionalitatea actorului principal din material, nivelul de educaţie al 
actorului principal din material, starea civilă a actorului principal din material, statutul ocupaţional al 
actorului principal din material, mediul în care este arătat actorul principal din material, rolul actorului 
principal în material, portretul caracteristic al actorului principal din material (pozitiv, negativ, neutru). 

Unităţile de analiză aplicate în cercetare au fost ştirea (pentru jurnalele de ştiri) şi pasajul 
tematic (pentru emisiunile cu caracter socio-politic, economic sau de divertisment).  

Unităţile de calcul utilizate în cercetare au fost frecvenţa şi intensitatea.  

Posturile de televiziune supuse monitorizării: Prime TV, TVM, NIT, ProTV, TV7. 

Tipurile de material monitorizate:  

• Emisiuni cu caracter socio-politic, economic, de divertisment  

• Jurnalele de ştiri 

Grila de programe monitorizate 

Canal TV Orar monitorizare Tip emisiuni monitorizate 

Moldova 1 
Luni-Vineri: 07:00-09:00; 17:00-23:00 
Sâmbătă-Duminică: 07:00-23:00 

Jurnalele de ştiri 
Emisiuni cu caracter socio-politic, 
economic, divertisment 

NIT  
Luni-Vineri: 07:00-09:00; 17:00-23:00 
Sâmbătă-Duminică: 07:00-23:00 

Jurnalele de ştiri 
Emisiuni cu caracter socio-politic, 
economic, divertisment 

ProTV 

Luni-Vineri: 17:00-17:30 
Luni-Duminică: 20:00-20:30 
Luni-Joi: 22:30-23:00 
Luni: 21:00-22:30 

Ştirile ProTV cu Natalia Cheptene 
Ştirile ProTV cu Angela Gonţa 
Ştirile ProTV cu Sorina Obreja 
Talk-show ”În profunzime” 

Prime 
Luni-Vineri: 18:00-18:15 
Luni-Vineri: 21:00-21:30 

Ştiri în limba rusă 
Ştiri în limba română 

TV 7 
Luni-Vineri: 20:30-21:00 
Luni-Vineri: 22:30-23:00 
Vineri: 21:00-22:30 

Ştiri în limba rusă 
Ştiri în limba română 
Emisiunea ”Otkrâtaia studia” 

 

Durata monitorizării – 3 luni (24 ianuarie - 24 aprilie 2011).  
 

În calitate de instrument de cercetare a servit fişa de monitorizare (vezi Anexa 1).  
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Materiale monitorizate. În perioada supusă studiului au fost monitorizate şi analizate 17590 
materiale televizate, inclusiv: 

• Moldova 1 – 6143 materiale,  

• NIT – 2491 materiale,  

• ProTV – 3592 de materiale,  

• Prime – 3200 de materiale,  

• TV7 – 2164 de materiale. 

Volumul total de emisie supus analizei a fost de 2351530 secunde (39192 ore), inclusiv pe 
posturi de televiziune: 

• Moldova 1 – 919567 secunde 

• NIT – 361303 secunde 

• ProTV – 374212 secunde 

• Prime – 449090 secunde 

• TV7 – 247358 secunde. 

Tipurile de materiale supuse analizei au fost următoarele: 

Ştiri – 87.2% 

Emisiuni cu caracter politic (talk show) – 1.8% 

Emisiuni cu caracter socio-politic – 0.4% 

Emisiuni cu caracter economic – 0.2% 

Emisiuni de divertisment – 10.3%. 

Metodologia şi raportul asupra cercetării au fost elaborate de către Ludmila Malcoci, doctor 
habilitat în sociologie. Cercetarea în teren a fost efectuată de către compania IMAS inc. 
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Capitolul 1. Mediatizarea persoanelor cu dizabilităţi  
 
1.1. Frecvenţa materialelor despre persoanele cu dizabilităţi 

În total în perioada supusă studiului posturile de televiziune au difuzat 43 de materiale despre 
persoanele cu dizabilităţi (inclusiv 37 materiale despre persoanele cu dizabilităţi fizice şi 6 materiale 
despre persoanele cu dizabilităţi mentale). Materialele în cauză au constituit 0,2% din numărul total de 
materiale supuse analizei. Volumul total de emisie a materialelor despre persoanele cu dizabilităţi a 
constituit 5279 secunde sau 0,2% din volumul de emisie supus analizei. 

Pe posturi de televiziune, Moldova 1 şi TV7 au acordat cel mai mult volum de emisie persoanelor 
cu dizabilităţi. Astfel, Moldova 1 a acordat în perioada cercetării 0,4% din volumul de emisie 
materialelor despre persoanele cu dizabilităţi (inclusiv 0,3% – materialelor despre persoanele cu 
dizabilităţi fizice şi 0,1% – materialelor despre persoanele cu dizabilităţi intelectuale), iar TV7 a cordat 
0,3% din volumul de emisie materialelor despre persoanele cu dizabilităţi fizice (Diagrama 1). 

Diagrama1. Ponderea materialelor despre persoanele cu dizabilităţi, % din volumul de 
emisie 

0.3

0.1 0.1 0.1

0.3

0.1

0.02

Moldova 1 NIT ProTV Prime TV7

persoane cu dizabilități
fizice 
persoane cu dizabilități
mentale 

 
 

Posturile de televiziune ProTV, NIT şi Prime au acordat fiecare câte 0,1% din volumul de emisie.  

Volumul de emisie rezervat persoanelor cu dizabilităţi intelectuale de către cele cinci posturi de 
televiziune a constituit doar 15% din volumul de emisie acordat persoanelor cu dizabilităţi în general. 
Posturile de televiziune NIT, ProTV şi TV7 nu au difuzat nici un material despre persoanele cu 
dizabilităţi intelectuale în această perioadă.  

Tipologia materialelor. 95% din materialele în care au fost reflectate persoanele cu dizabilităţi 
au fost emise de către posturile de televiziune sub formă de materiale informative – ştiri şi 5% – sub 
formă de emisiuni de divertisment. În conformitate cu Diagrama de mai jos, putem observa că 
Moldova 1, NIT, ProTV şi TV7 au emis în totalitate ştiri despre persoanele cu dizabilităţi şi doar Prime a 
difuzat două emisiuni de divertisment (vezi Diagrama 2). Acest fapt ne sugerează ideea că persoanele 
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cu dizabilităţi sunt mediatizate de către posturile de televiziune ocazional, doar în condiţiile în care 
devin parte a unor evenimente sociale importante, accidente, conflicte. 

Diagrama 2. Tipologia materialelor despre persoanele cu dizabilităţi, număr 

25

3
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2

4

Moldova 1 NIT ProTV Prime TV7

emisiuni de
divertisment

știri

 
 

Plasarea materialelor. Mai bine de 50% din materialele despre persoanele cu dizabilităţi 
difuzate de posturile de televiziune au fost plasate printre primele zece materiale, fapt ce subliniază 
importanţa evenimentelor reflectate şi noutatea materialelor (vezi Diagrama 3).  

Diagrama 3. Plasarea materialelor în buletinele de ştiri/emisiuni, % din totalul 
materialelor 
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Pe posturi de televiziune, materialele în care au fost reflectate persoanele cu dizabilităţi au fost 
plasate în buletinele de ştiri, emisiuni în mod diferit. Astfel, Moldova 1, ProTV şi TV 7 au acordat mai 
multă importanţă acestor materiale, plasând mai bine de 2/3 din ele printre primele zece. Prime a 
plasat 1/3 dintre materiale printre primele zece. Postul de televiziune NIT a acordat mai puţină 
importanţă acestor materiale, plasând mai bine de 2/3 din ele printre materialele cu numerele de 
ordine 11-15 (Diagrama 4). 

Diagrama 4. Plasarea materialelor despre persoanele cu dizabilităţi în buletinele de 
ştiri/emisiuni pe posturi de televiziune, % din totalul de materiale 
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1.2. Temele şi subiectele asociate cu persoanele cu dizabilităţi 
 

Temele şi subiectele asociate cu persoanele cu dizabilităţi. În urma analizei materialelor în care 
au fost reflectate persoanele cu dizabilităţi, am constatat faptul că acestea au fost asociate mai frecvent 
cu următoarele aspecte: sănătatea, cultura/mass-media/religia, activitatea organelor centrale şi locale. 
Compararea temelor asociate cu persoanele cu dizabilităţi cu cele asociate cu alte grupuri de persoane a 
scos în evidenţă faptul că unele teme sunt mult mai frecvent reflectate în materialele despre persoanele 
cu dizabilităţi decât în materialele despre alte grupuri de persoane, fapt ce ar putea conduce la crearea 
unei imagini incorecte despre acestea. Astfel, din Diagrama 5 putem observa că sănătatea în calitate de 
temă principală este abordată în 44% din materialele cu referinţă la persoanele cu dizabilităţi sau de 15 
ori mai frecvent decât în materialele cu referinţă la alte grupuri de persoane. Problemele sociale sunt 
reflectate în 7% din materialele cu referinţă la persoanele cu dizabilităţi sau de două ori mai frecvent 
decât în materialele cu referinţă la alte grupuri de persoane. Protecţia socială este reflectată în 5% din 
materialele cu referinţă la persoanele cu dizabilităţi sau de cinci ori mai frecvent decât în materialele care 
se referă la alte grupuri de persoane. Totodată, posturile de televiziune nu au reflectat ori au abordat 
foarte puţin în materialele în care au fost mediatizate persoanele cu dizabilităţi următoarele teme 
frecvent întâlnite în cazurile altor grupuri de persoane: economie şi comerţ, sport, timpul liber, mediul 
ambiant şi ecologie, educaţie etc. (Diagrama 5). 
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Diagrama 5. Distribuirea materialelor în funcţie de temele principale, % din total 
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Mai bine de 50% din temele secundare, de asemenea, au fost focusate pe aspectele ce ţin de 
asistenţă, protecţie socială şi probleme sociale etc. (vezi Diagrama 6). 

 

Diagrama 6. Distribuirea materialelor despre persoanele cu dizabilităţi în funcţie de 
temele secundare, % din total 
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Analiza temelor principale ale materialelor difuzate de diferite posturi de televiziune denotă că 
Moldova 1 a avut cea mai variată gamă tematică, iar NIT – cea mai puţin variată. Astfel, 60% din 
materialele emise de Moldova 1 în care au fost reflectate persoanele cu dizabilităţi au avut în calitate 
de temă principală sănătatea, 28% – protestele sociale, asistenţa socială, cultura şi divertismentul, 12% 
– demonstraţii, proteste. 66% din materialele cu referinţă la persoanele cu dizabilităţi emise de NIT au 
avut în calitate de temă principală activităţile administraţiei centrale şi locale privind persoanele cu 
dizabilităţi, iar 33% – problemele sociale cu care se confruntă aceste grupuri.  

Postul de televiziune ProTV a fost focusat în cea mai mare parte pe problemele de sănătate 
(40%) şi pe accidentele, calamităţile în care au fost implicate persoanele cu dizabilităţi (40%).  

66% din materialele emise de Prime au avut în calitate de teme principale sănătatea persoanelor cu 
dizabilităţi şi accidentele, calamităţile în care au fost implicate persoane cu dizabilităţi, 17% – acţiuni 
întreprinse de Preşedinţie în ajutorarea persoanelor cu dizabilităţi şi 17% – cultură şi divertisment.  

50% din materialele TV7 au fost axate pe reflectarea unor rapoarte de monitorizare, a 
materialelor presei, mass-media, 25% – pe activităţi sportive realizate de comun acord cu persoanele 
cu dizabilităţi şi 25% – pe probleme de asistenţă şi protecţie socială (vezi Diagrama 7).  

Diagrama 7. Distribuirea materialelor despre persoanele cu dizabilităţi în funcţie de 
temele principale pe posturi de televiziune, % din total materiale 

8 60 4 12 8 8

66 34

40 20 40

17 33 17 33

25 25 50

Moldova 1

NIT

ProTV 

Prime 

TV 7

Activitatea organelor centrale și
locale
Educație 

Sănătate 

Protecție socială

Drepturile omului/imigrare/proteste

Mediul ambiant  și ecologie 

Sport/timpul liber

Cultură/mass-media/religie

Probleme sociale 

Accidente
tragice/catastrofe/calamităţi

 

Subiectele reflectate în materialele despre persoanele cu dizabilităţi au repetat în mare parte 
temele principale şi secundare. Astfel, din Diagrama 8 putem observa că posturile de televiziune au 
mediatizat mai frecvent următoarele subiecte: maladii incurabile şi sănătate (53%), ajutoare sociale 
(12%), accidente, întâmplări neprevăzute (12%).  
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Diagrama 8. Subiectele reflectate în materialele despre persoanele cu dizabilităţi, % 
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Astfel, în majoritatea materialelor în care au fost reflectate persoanele cu dizabilităţi, 
combinaţiile de bază dintre teme şi subiecte au fost următoarele: maladii incurabile şi sănătate, 
sănătate şi protecţie socială, probleme sociale şi protecţie socială, sănătate şi probleme sociale, 
protecţie socială şi accidente şi întâmplări neprevăzute, protecţie socială şi ajutoare sociale. Pe posturi 
de televiziune, TV7 în 50% din materialele despre persoanele cu dizabilităţi a reflectat subiecte despre 
discriminare, în 25% – subiecte la tema ajutoare sociale şi în următoarele 25% – subiecte la tema 
abilitare economică şi angajare în câmpul muncii (vezi Diagrama 9). 

Diagrama 9. Subiectele reflectate în materialele despre persoanele cu dizabilităţi pe 
posturi de televiziune, % 
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Postul de televiziune Prime a reflectat în fiecare al patrulea material despre persoane cu 
dizabilităţi subiecte ce ţin de maladiile incurabile şi de sănătate, în 39% din materiale – subiecte ce ţin 
de accidente, întâmplări neprevăzute, comportamente imorale şi probleme de familie, în 36% din 
materiale – subiecte ce ţin de probleme sociale, ajutoare sociale şi cultură şi divertisment. 

Postul de televiziune ProTV a mediatizat în 40% din materialele despre persoanele cu dizabilităţi 
subiecte ce ţin de maladii incurabile şi de sănătate, în 40% – subiecte ce ţin de accidente, întâmplări 
neprevăzute şi în 20% – subiecte ce ţin de cultură şi divertisment. 

Postul de televiziune NIT a reflectat în 67% din materialele cu referinţă la persoanele cu 
dizabilităţi subiecte ce ţin de corupţie/scandaluri şi în 33% – subiecte ce ţin de abilitare în câmpul 
muncii şi angajare în câmpul muncii.  

Postul de televiziune Moldova 1 a mediatizat următoarele subiecte cu referinţă la persoanele cu 
dizabilităţi: maladii incurabile şi probleme de sănătate (63%), condiţii de trai şi vecinătate şi ajutoare 
sociale (20%), accidente, întâmplări neprevăzute şi probleme sociale (10%) şi cultură şi divertisment (7%). 

Modalitatea de mediatizare a subiectelor despre persoanele cu dizabilităţi. În timpul 
cercetării am încercat să stabilim în ce contexte anume sunt mediatizate subiectele despre persoanele 
cu dizabilităţi: cotidiene/obişnuite, festive sau conflictuale. Studiul a scos în evidenţă faptul că 
subiectele despre persoanele cu dizabilităţi sunt reflectate în 47% din materiale în circumstanţe 
uzuale/cotidiene, în 42% – în situaţii conflictuale şi în 11% din materiale – în circumstanţe festive 
(Diagrama 10). Subiectele despre persoanele cu dizabilităţi mai frecvent sunt mediatizate în 
circumstanţe conflictuale decât subiectele despre alte grupuri de persoane. Astfel, din Diagrama de 
mai jos putem observa că subiectele despre persoanele cu dizabilităţi au fost mediatizate în 42% din 
materiale în circumstanţe conflictuale, în timp ce subiectele despre alte grupuri de persoane – doar în 
30% din materiale.  

 

Diagrama 10. Circumstanţele în care sunt mediatizate subiectele, % materiale 
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Pe posturi de televiziune, Moldova 1 şi Prime au mediatizat subiectele despre persoanele cu 
dizabilităţi în egală măsură în circumstanţe cotidiene (44% şi 40%) şi în circumstanţe conflictuale 
(44% şi respectiv 40%). Posturile de televiziune ProTV şi TV7 au mediatizat persoanele cu dizabilităţi 
mai frecvent în situaţii uzuale/cotidiene (60% şi 75%) decât în situaţii conflictuale (40% şi respectiv 
25%). În cazul postului de televiziune NIT, în 66% din materiale persoanele cu dizabilităţi sunt 
arătate în situaţii conflictuale şi în 34% – în situaţii cotidiene. Nici unul din cele trei posturi (ProTV, 
NIT şi TV7) nu a mediatizat persoanele cu dizabilităţi în circumstanţe festive în perioada supusă 
studiului (Diagrama 11).  

Diagrama 11. Modalitatea mediatizării persoanelor cu dizabilităţi pe posturi de 
televiziune, % materiale 
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În urma comparării modalităţii de mediatizare a subiectelor despre persoanele cu dizabilităţi şi a 
celor despre alte grupuri de persoane, putem conchide că posturile de televiziune TV7, ProTV şi Prime 
mai frecvent mediatizează alte grupuri de persoane în circumstanţe cotidiene decât persoanele cu 
dizabilităţi.  

În cazul postului de televiziune NIT, subiectele despre persoanele cu dizabilităţi sunt 
mediatizate mai frecvent în circumstanţe conflictuale comparativ cu alte grupuri. În schimb, în cazul 
postului de televiziune Moldova 1, subiectele despre alte grupuri sunt prezentate mai frecvent în 
circumstanţe conflictuale decât subiectele despre persoanele cu dizabilităţi (Diagrama 12).  
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Diagrama 12. Indexul modalităţii de mediatizare dominante a persoanelor cu 
dizabilităţi2 şi a altor grupuri de persoane 
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1.3. Imaginea şi rolul persoanelor cu dizabilităţi promovate de posturile de 
televiziune 

 

Pentru a cerceta imaginea persoanelor cu dizabilităţi promovată de diferite posturi de 
televiziune, am încercat să analizăm cine sunt actorii principali ai materialelor mediatizate după vârstă, 
gen, studii; care este durata intervenţiei actorilor principali şi modalitatea de intervenţie; în ce mediu 
anume este prezentat actorul principal etc.  

Caracteristicile socio-demografice ale actorilor principali. Conform rezultatelor cercetării, 
doar în fiecare al treilea material cu referinţă la persoanele cu dizabilităţi a fost posibil de identificat 
actorul principal după sex. În mai bine de 2/3 din materiale actorii principali au fost calificaţi drept 
neutri, fiind reprezentaţi prin organizaţii, grup de persoane sau doar prin sintagma de tipul persoane 
cu dizabilităţi (Diagrama 13).  

 

                                                            
2 Indexul modalității de mediatizare dominante se calculează în felul următor: Ponderea materialelor care 
reflectă persoanele în circumstanțe cotidiene minus ponderea materialelor care reflectă persoanele în 
circumstanțe conflictuale de împărțit la 100. Indexul modalității de mediatizare variază între -1 și +1. Cu cât 
indexul este mai aproape de -1, cu atât este mai mare frecvența materialelor în care persoanele sau grupurile de 
persoane sunt mediatizate în circumstanțe conflictuale. Și viceversa, cu cât indexul este mai aproape de +1, cu 
atât este mai mare frecvența materialelor în care persoanele sau grupurile de persoane sunt mediatizate în 
circumstanțe cotidiene.   
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Diagrama 13. Distribuirea actorilor principali în funcţie de sex, % materiale  
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În cazul materialelor în care a fost posibil de a determina sexul actorului principal, bărbaţii 
au fost reprezentaţi de două ori mai frecvent decât femeile (pentru comparaţie: bărbaţi – 26%, 
femei – 10%). 

În cazul altor grupuri de persoane, în mai bine de 50% din materiale a fost posibil de a identifica 
actorul principal după sex, majoritatea (45%) fiind bărbaţi. Doar în 43% din materiale actorul principal 
nu a putut fi identificat sau criteriul dat nu a putut fi aplicat. 

Pe posturi de televiziune, actorul principal – persoană cu dizabilităţi a putut fi calificat după sex 
mai frecvent în materialele difuzate de Moldova 1 (42%), ProTV (40%), Prime (33%). Bărbaţii au fost mai 
frecvent actori principali în aceste materiale decât femeile (Moldova 1: 32% bărbaţi şi 10% femei; 
Prime: 33% bărbaţi şi 0% femei). În 100% din materialele despre persoane cu dizabilităţi difuzate de 
TV7 şi NIT actorul principal a fost calificat drept neutru (Diagrama 14). 
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Diagrama 14. Distribuirea actorilor principali (persoane cu dizabilităţi) în funcţie de sex 
pe posturi de televiziune, % 
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Analiza distribuirii actorilor principali după vârstă a evidenţiat acelaşi fenomen: în marea 
majoritate a materialelor despre persoanele cu dizabilităţi, vârsta persoanelor sau nu poate fi 
identificată, sau indicatorul de vârstă nu poate fi aplicat din considerentul că autorii se referă la un 
grup de persoane, şi nu la o singură persoană. Astfel, din Diagrama de mai jos putem observa că în 
68% din materialele supuse analizei, vârsta actorului nu poate fi identificată sau criteriul de vârstă nu 
poate fi aplicat. În 19% din materiale actorii principali sunt în vârstă de până la 29 de ani, iar în 13% din 
materiale – în vârstă de 30-44 de ani. În nici un material nu au fost identificaţi actori în vârstă de peste 
45 de ani. 

În cazul altor grupuri de persoane, ponderea celor care nu pot fi identificaţi după vârstă este 
puţin mai redusă comparativ cu persoanele cu dizabilităţi şi constituie 56% din total persoane. 
Ponderea actorilor principali cu vârsta cuprinsă între 0 şi 29 de ani este de patru ori mai mică decât în 
cazul persoanelor cu dizabilităţi (5%), în schimb, ponderea actorilor principali cu vârsta cuprinsă între 
30 şi 44 de ani este mai mare. Totodată, spre deosebire de persoanele cu dizabilităţi, în calitate de 
actori principali apar persoane şi cu vârsta cuprinsă între 45 şi 59 de ani (17%), şi cu vârsta de peste 60 
ani (5%) (Diagrama 15). 
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Diagrama 15. Distribuirea actorilor principali (persoane cu dizabilităţi) în funcţie de 
vârstă, % 
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Pe posturi de televiziune, actorul principal (persoană cu dizabilităţi) a putut fi calificat după 

vârstă mai frecvent în materialele difuzate de Moldova 1 şi ProTV. Astfel, în cazul postului de 
televiziune Moldova 1, 16% din actorii principali au fost de până la 14 ani, 10% – cu vârsta 
cuprinsă între 15 şi 29 de ani şi 16% – cu vârsta cuprinsă între 30 şi 44 de ani. În cazul postului de 
televiziune ProTV, 20% dintre actorii principali au fost cu vârsta de până la 14 ani şi 20% – cu 
vârsta cuprinsă între 30 şi 44 de ani. În cazul posturilor de televiziune Prime, TV7 şi NIT, vârsta 
actorului principal nu a putut fi identificată în nici un material cu referinţă la persoanele cu 
dizabilităţi (Diagrama 16).  

Diagrama 16. Distribuirea actorilor principali (persoane cu dizabilităţi) după vârstă pe 
posturi de televiziune, % materiale 
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Analiza actorilor principali în funcţie de studii a scos în evidenţă faptul că în majoritatea 
materialelor despre persoanele cu dizabilităţi este foarte dificil să identifici nivelul de studii al actorului 
principal. Astfel, din Diagrama 17 putem conchide că în 93% din materialele difuzate de posturile de 
televiziune nu au putut fi determinate studiile actorilor principali, aşadar, criteriul de studii nu a putut 
fi aplicat, iar în 10% din materiale actorii erau fără studii sau deţineau doar studii primare.  

Diagrama 17. Distribuirea actorilor principali după studii, % materiale 
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În alte grupuri analizate, doar în 69% din materiale nu au putut fi identificate studiile actorilor 

principali. În 30% din materiale actorii principali aveau studii superioare/superioare neterminate şi doar în 
1% din materiale actorii principali erau fără studii/ cu studii primare/ medii/liceale sau vocaţionale.  

Pe posturi de televiziune situaţia este similară. Astfel, în 100% din materialele difuzate de către 
posturile de televiziune TV7, Prime, NIT şi în mai bine de 80% din materialele difuzate de ProTV şi 
Moldova 1 nivelul de studii al actorilor principali sau nu a putut fi determinat sau criteriul de studii nu 
a putut fi aplicat. În 16% din materialele difuzate de Moldova 1 actorii principali nu aveau studii şi în 
20% din materialele difuzate de ProTV actorii principali aveau doar studii primare (Diagrama 18). 

Diagrama 18. Distribuirea actorilor principali (persoane cu dizabilităţi) după studii pe 
posturi de televiziune, % materiale 
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Durata apariţiei/intervenţiei3 actorilor principali. Analiza ponderii duratei de apariţie sau 
intervenţie a actorului principal a scos în evidenţă faptul că în mai bine de 70% din timpul de emisie 
dedicat persoanelor cu dizabilităţi, actorii principali doar îşi fac apariţia prin imagine, fără a interveni 
cu anumite comentarii sau opinii (vezi Diagrama 19). 

Diagrama 19. Ponderea duratei de intervenţie/apariţie a actorilor principali, % volum 
de emisie 
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Dacă comparăm ponderea duratei de intervenţie a actorilor principali – persoane cu 
dizabilităţi cu cea a actorilor principali – alte grupuri, putem conchide că în cazul acestora din 
urmă, durata intervenţiilor este de aproape două ori mai mare. Faptul în cauză denotă că actorii 
principali din alte grupuri sunt mediatizaţi în calitate de actori mai activi decât persoanele cu 
dizabilităţi.  

Pe posturi de televiziune, durata apariţiei actorilor principali – persoane cu dizabilităţi este în 
toate cazurile cu mult mai mare decât durata intervenţiilor. Astfel, actorii principali – persoane cu 
dizabilităţi îşi fac doar apariţia în 100% din timpul de emisie dedicat persoanelor cu dizabilităţi al 
postului de televiziune Prime şi în mai bine de 70% din timpul de emisie al posturilor de televiziune 
ProTV, TV7 şi Prime (vezi Diagrama 20).  

 

 

 

                                                            
3 A fost cercetată durata apariției pe ecran a imaginii actorului principal. Au fost considerate intervenții vorbirea 
directă a actorului și orice citate apărute pe ecran ori citite de către prezentator, dacă acestea au fost la persoana 
întâi.  
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Diagrama 20. Ponderea duratei de apariţie/intervenţie a actorului principal (persoane 
cu dizabilităţi) pe postruri de televiziune, % din total timp 
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Mediul în care sunt arătaţi actorii principali. Studiul a scos în evidenţă faptul că actorii principali – 
persoane cu dizabilităţi sunt arătaţi de către posturile de televiziune mai frecvent în următoarele medii: la 
spital, la domiciliu/ în gospodărie, în stradă, în instituţii educaţionale. Fiecare al cincilea actor principal nu 
este arătat în cadru (Diagrama 21). 

Comparativ cu alte grupuri de persoane, persoanele cu dizabilităţi au fost mediatizate de 39 de ori mai 
frecvent în condiţii de spital (corespunzător 1% şi 39%), de 14 ori mai frecvent la domiciliu (2% şi 29%), de 19 ori 
mai frecvent în instituţiile educaţionale (1% şi 19%), de două ori mai frecvent în stradă (11% şi 23%). Totodată 
persoanele cu dizabilităţi au fost mediatizate de trei ori mai rar decât alte grupuri la locul de muncă (3% şi 9%), 
nu au fost mediatizate deloc în sala de sport, la odihnă, în săli de conferinţă şi în studiou (Diagrama 21).  

Diagrama 21. Mediile în care sunt arătaţi actorii principali – persoane cu dizabilităţi, % 
materiale 
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Pe posturi de televiziune, actorul principal – persoană cu dizabilităţi nu a fost arătat în 100% 
din materialele/secvenţele difuzate de NIT, în 67% din materialele/secvenţele difuzate de TV7, în 
40% din materialele/secvenţele difuzate de ProTV şi în 33% din materialele/secvenţele difuzate de 
Prime. 

Diagrama 22. Mediul în care este arătat actorul principal (persoane cu dizabilităţi) pe 
posturi de televiziune, % materiale/secvenţe 

18 39 14 25 3

100

40 20 20 20 40

33 67 33 33 33

33 67

Moldova 1

NIT

ProTV

Prime

TV7

la domiciliu/în gospodărie

la spital
la locul de muncă

în instituții educaționale

în stradă
alte locuri publice

în natură
actorul nu este arătat

 
Totodată, actorul principal este mediatizat la spital sau la domiciliu în 33% din materialele 

/secvenţele difuzate de TV7, în 100%4 din materialele/secvenţele difuzate de Prime, în 60% din 
materialele/secvenţele difuzate de ProTV şi în 57% din materialele difuzate de Moldova 1.  

Rolul actorului principal. În majoritatea materialelor/secvenţelor raportate la persoanele 
cu dizabilităţi, acestea din urmă sunt prezentate mai curând ca persoane pasive decât în calitate 
de persoane active5. Astfel, în conformitate cu studiul nostru, actorii principali – persoane cu 
dizabilităţi au avut un rol activ doar în 39% din materialele/secvenţele cu referinţă la persoanele 
cu dizabilităţi difuzate de posturile de televiziune. În cazul actorilor principali reprezentanţi ai 
altor grupuri, aceştia din urmă au deţinut un rol activ în 51% din materiale (Diagrama 23). 

 

 

                                                            
4 Totalitatea materialelor/secvențelor este mai mare de 100% din considerentul că unele emisiuni includ câteva 
secvențe. 

5 Rol pasiv – actorul este doar identificat, menționat. Rol activ – actorul este citat de către autorii materialelor sau 
își exprimă singuri punctul de vedere. 
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Diagrama 23. Rolul actorului principal, % din materiale/secvenţe 
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Pe posturi de televiziune, persoanele cu dizabilităţi – actori principali mai frecvent au deţinut un 

rol activ în materialele difuzate de Moldova 1 (53%) şi TV7 (33%0. Totodată, în 100% din 
materialele/secvenţele difuzate de NIT şi Prime şi în 80% din materiale/secvenţele difuzate de ProTV, 
persoanele cu dizabilităţi au avut un rol pasiv (vezi Diagrama 24). 

Diagrama 24. Rolul actorului principal (persoane cu dizabilităţi) pe posturi de 
televiziune, % din materiale/secvenţe 
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Atitudinea posturilor de televiziune faţă de actorii principali. Atitudinea posturilor de 
televiziune faţă de actorii principali a fost apreciată în baza analizei judecăţilor explicite cu privire 
la grupurile vulnerabile şi în baza contextului în care a fost difuzat materialul. Astfel, în condiţiile 
în care ambele criterii au fost pozitive operatorii au indicat că materialul dat a favorizat un anumit 
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grup. Dacă ambele criterii au fost negative, operatorii au indicat că materialul dat a defavorizat un 
anumit grup. Dacă un criteriu a fost pozitiv, iar altul neutru, operatorii au indicat că materialul a 
favorizat grupul în cauză. Dacă un criteriu a fost negativ, iar altul neutru, operatorii au indicat că 
materialul a defavorizat grupul în cauză. Dacă ambele criterii au fost neutre, atunci operatorii au 
indicat că materialul nu a favorizat şi nici nu a defavorizat grupul în cauză. Dacă un criteriu a fost 
pozitiv, iar altul negativ, atunci operatorii au indicat că materialul nici nu a favorizat şi nici nu a 
defavorizat grupul.  

În conformitate cu rezultatele cercetării, deşi în unele materiale şi emisiuni, în particular în 
citatele enunţate de către participanţii la discuţii, au continuat să fie utilizate noţiunile de invalid, 
bolnav, handicapat, posturile de televiziune au promovat enunţuri pozitive precum ar fi: a ajuns 
angajat, a creat o familie, a învăţat să muncească, îi reintegrează în societate, le place să muncească, 
luptător pentru viaţă, mulţumit etc.  

Analiza materialelor difuzate de posturile de televiziune denotă că acestea, în linii mari, au 
manifestat o atitudine neutră atât faţă de persoanele cu dizabilităţi, cât şi faţă de alte grupuri de 
persoane. Astfel, în cazul materialelor cu referinţă la persoanele cu dizabilităţi în 97% atitudinea 
faţă de actorii principali a fost neutră şi în 3% – negativă. În cazul materialelor cu referinţă la alte 
grupuri de persoane, în 99% atitudinea a fost neutră, în 0,7% – pozitivă şi în 0,3% – negativă (vezi 
Diagrama 25). 

Diagrama 25. Atitudinea posturilor de televiziune faţă de actorii principali, % 
materiale/secvenţe 
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Pe posturi de televiziune, în 100% din materialele/secvenţele difuzate de Moldova 1, NIT, Prime 
şi TV7 şi în 80% din materialele difuzate de ProTV atitudinea faţă de persoanele cu dizabilităţi este 
neutră. Doar în 20% din materialele difuzate de ProTV atitudinea faţă de actorul principal a fost 
negativă (Diagrama 26).  
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Diagrama 26. Atitudinea posturilor de televiziune faţă de actorii principali (persoane cu 
dizabilităţi), % materiale/secvenţe pe posturi de televiziune 
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În urma analizei modalităţii de mediatizare a persoanelor cu dizabilităţi de către posturile de 

televiziune Moldova 1, TV7, ProTV, Prime şi NIT am ajuns la concluzia că frecvenţa şi volumul de emisie 
a materialelor despre persoanele cu dizabilităţi au fost destul de reduse. Majoritatea materialelor cu 
referinţă la persoanele cu dizabilităţi au avut un caracter informativ şi au fost plasate printre primele 
zece materiale în buletinele de ştiri sau în secvenţele emisiunilor. Temele şi subiectele asociate cu 
persoanele cu dizabilităţi au fost focusate mai frecvent pe aspectele ce ţin de sănătate, asistenţă 
socială, probleme sociale decât temele şi subiectele asociate cu alte grupuri de persoane, fapt ce ar 
putea conduce la crearea unei imagini incorecte despre aceste persoane. Mai puţin sau deloc au fost 
mediatizate temele şi subiectele despre integrarea socială şi comunitară reuşită a persoanelor cu 
dizabilităţi, despre rolurile lor valorizante în familie şi comunităţi, despre relaţiile dintre persoanele cu 
dizabilităţi şi alte persoane din comunitate, despre incluziunea şcolară a persoanelor cu dizabilităţi etc.  

În majoritatea materialelor/secvenţelor difuzate de posturile de televiziune actorii principali 
au fost mai frecvent reprezentaţi prin grupuri de persoane/organizaţii decât în materialele cu 
referinţă la alte grupuri de persoane. De cele mai multe ori ei au fost mediatizaţi după cadru sau în 
cadru, fără a li se oferi posibilitatea de a interveni în discursul mediatic. Interesele acestor grupuri au 
fost exprimate de către prezentatorii posturilor de televiziune sau de către exponenţii altor grupuri. 
Bărbaţii mai frecvent decât femeile au apărut în calitate de actori principali în materialele cu 
referinţă la persoanele cu dizabilităţi. Persoanele tinere – până la 29 de ani mai frecvent apar în 
calitate de actori principali în materialele despre persoane cu dizabilităţi. În nici un material nu au 
apărut în calitate de actori principali persoane cu dizabilităţi în vârstă de după 45 de ani. Actorii 
principali – persoane cu dizabilităţi au fost mediatizaţi mai frecvent decât alte grupuri în condiţii de 
spital, la domiciliu sau în stradă. Atitudinea posturilor de televiziune faţă de actorul principal - 
persoană cu dizabilităţi a fost neutră.  
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Capitolul 2. Mediatizarea persoanelor homosexuale  
 
2.1. Frecvenţa materialelor despre persoanele homosexuale 
 

În total în perioada supusă studiului posturile de televiziune au difuzat 19 materiale în care 
au fost reflectate persoane homosexuale. Materialele în cauză au constituit 0,1% din numărul total 
de materiale supuse analizei. Volumul total de emisie a materialelor în care au fost reflectate 
persoanele homosexuale a constituit 4368 secunde sau 0,2% din volumul de emisie supus 
analizei. 

Pe posturi de televiziune, studiul a scos în evidenţă faptul că în cele trei luni de cercetare, NIT, 
Prime şi TV7 nu au difuzat nici un material în care să fie reflectate persoanele homosexuale. Postul de 
televiziune Moldova 1 a acordat 0,1% din volumul de emisie analizat materialelor despre persoanele 
homosexuale şi ProTV – 0,4% din volumul de emisie (vezi Diagrama 27).  

Diagrama 27. Ponderea materialelor în care au fost reflectate persoanele homosexuale, 
% din volum de emisie 
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Tipologia materialelor. 17 din cele 19 materiale difuzate (89%) cu referinţă la persoanele 

homosexuale au avut un caracter preponderent informativ – au fost ştiri. Doar două materiale 
(11%) au fost emisiuni cu caracter politic (talk show). Aceste emisiuni au fost difuzate de postul de 
televiziune Moldova 1 (Diagrama 28). Ca şi în cazul persoanelor cu dizabilităţi, materialele despre 
persoanele homosexuale au fost publicate ocazional, doar în condiţiile în care grupurile date de 
persoane s-au făcut vizibile (scandaluri, implicaţii politice etc.). Astfel, majoritatea materialelor 
despre persoanele homosexuale au fost difuzate în contextul promovării Legii nondiscriminării şi 
scandalurilor iniţiate de către biserica creştină ortodoxă privind neadmiterea principiilor 
nondiscriminării faţă de persoanele în cauză.  

 

 



Mediatizarea de către posturile de  televiziune din Republica Moldova a grupurilor social-defavorizate            32 

 

 

Diagrama 28. Tipologia materialelor despre persoanele homosexuale, număr 
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Plasarea materialelor. Materialele despre persoanele homosexuale au fost plasate de posturile 

de televiziune în prim-plan. Astfel, din Diagrama de mai jos putem observa că 2/3 din materialele despre 
persoanele homosexuale au fost difuzate printre primele zece materiale. În cazul altor grupuri, doar 
fiecare al doilea material a fost plasat printre primele zece (Diagrama 29). 

Diagrama 29. Plasarea materialelor, % 
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Pe posturi de televiziune, Moldova 1 a plasat 100% din materialele despre persoane 

homosexuale printre primele cinci, iar ProTV a plasat 46% din materiale printre primele zece. Acest 
fapt confirmă încă o dată ipoteza noastră, conform căreia materialele despre persoanele homosexuale 
poartă un caracter accidental şi sunt difuzate doar în contextul unor evenimente sociale sau politice 
importante sau a unor scandaluri de largi proporţii.  
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Diagrama 30. Plasarea materialelor despre persoanele homosexuale în buletinele de 
ştiri/emisiuni, % din total materiale 
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2.2. Temele şi subiectele asociate cu persoanele homosexuale 
 

Temele şi subiectele asociate cu persoanele homosexuale. Gama tematică a materialelor în care 
au fost reflectate persoanele homosexuale a inclus următoarele teme: drepturile omului/ aspecte gender, 
presa, mass-media, rapoarte de monitorizare, demonstraţii, proteste, religie şi minorităţi (Diagrama 31). 
Comparativ cu alte grupuri de persoane, materialele în care au fost reflectate persoanele homosexuale au 
avut de 11 ori mai frecvent în calitate de temă principală religia (11% şi 1%), de trei ori mai frecvent – 
demonstraţii/proteste (11% şi 3%), de 47 de ori mai frecvent drepturile omului (47% şi 0,4%).  

Diagrama 31. Distribuirea materialelor despre persoanele homosexuale în funcţie de 
temele principale, % 
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Temele secundare au repetat în mare parte aceleaşi aspecte ce ţin de religie, demonstraţii/proteste, 
drepturile omului/aspecte gender, minorităţi şi presa, mass-media, rapoarte de monitorizare. În calitate de 
temă secundară a apărut doar o singură temă nouă – Legea şi Constituţia (vezi Diagrama 32).  

Diagrama 32. Distribuirea materialelor despre persoanele homosexuale în funcţie de 
temele secundare, % 
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Pe posturi de televiziune, gama tematică a ProTV a fost mult mai variată. Astfel, postul de televiziune 

în cauză a difuzat materiale la următoarele teme principale: drepturile omului/aspecte gender (54%), religie 
(15%), demonstraţii/proteste (15%), minorităţi (8%) şi presa, mass-media, rapoarte de monitorizare (8%). 
Postul de televiziune Moldova 1 a reflectat doar următoarele teme principale: presa, mass-media, rapoarte 
de monitorizare (67%) şi drepturile omului/ aspecte gender (33%) (vezi Diagrama 33).  

Diagrama 33. Distribuirea materialelor despre persoanele homosexuale în funcţie de 
temele principale, % pe posturi de televiziune 
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Subiectele reflectate în materialele despre persoanele homosexuale. În perioada supusă 
studiului posturile de televiziune au mediatizat următoarele subiecte în materialele în care au fost 
reflectate persoanele homosexuale: discriminare, identitate şi practici religioase, violenţă şi 
agresivitate, comportamente imorale şi cultură şi divertisment (Diagrama 34).  

Diagrama 34. Subiectele reflectate în materialele despre persoanele homosexuale, % 

 
Pe posturi de televiziune, am constatat că Moldova 1 a mediatizat doar un singur subiect în 

toate materialele, şi anume discriminarea. Postul de televiziune ProTV a mediatizat mai multe subiecte, 
şi anume: discriminarea, identitatea şi practici religioase, violenţă şi agresivitate, comportamente 
imorale şi cultură şi divertisment (vezi Diagrama 35). 

 

Diagrama 35. Subiectele reflectate în materialele despre persoanele homosexuale pe 
posturi de televiziune, % 
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Modalitatea de mediatizare a subiectelor cu referinţă la persoanele homosexuale. 
Posturile de televiziune au mediatizat mai frecvent, comparativ cu subiectele referitoare la alte grupuri 
de persoane, subiecte despre persoane homosexuale în circumstanţe conflictuale (pentru comparare 
42% şi 32%) (vezi Diagrama 36). 

Diagrama 36. Modalitatea mediatizării subiectelor cu referinţă la persoanele 
homosexuale, % 
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Pe posturi de televiziune, Moldova 1 a mediatizat subiectele despre persoanele 

homosexuale în 83% din materiale în circumstanţe conflictuale şi în 17% din materiale – în 
circumstanţe cotidiene. Postul de televiziune ProTV a mediatizat subiectele despre persoane 
homosexuale în 62% din materiale în situaţii cotidiene, în 23% din materiale – în circumstanţe 
conflictuale şi în 15% – în circumstanţe festive (Diagrama 37). 

Diagrama 37. Modalitatea mediatizării subiectelor despre persoanele homosexuale pe 
posturi de televiziune, % 
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Este de menţionat că în cazul postului de televiziune Moldova 1, persoanele homosexuale au fost 
mai frecvent mediatizate în circumstanţe conflictuale (-0,7) decât grupul majoritar (-0,3) (vezi Diagrama 38). 
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Diagrama 38. Indexul modalităţii dominante de mediatizare a persoanelor 
homosexuale şi a grupului majoritar 
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2.3. Imaginea şi rolul persoanelor homosexuale promovate de posturile de 
televiziune 
 

Caracteristicile socio-demografice ale actorilor principali. Studiul a scos în evidenţă faptul că 
în toate materialele/emisiunile cu referinţă la persoanele homosexuale în calitate de actori principali 
au fost grupurile de persoane sau organizaţiile care promovează drepturile acestor persoane. Din 
aceste considerente, nu a fost posibil de a identifica anumite caracteristici socio-demografice ale 
acestor actori. Astfel, în 100% materiale difuzate de Moldova 1 şi ProTV categoria de vârstă nu a putut 
fi aplicată, aşadar, vârsta actorului principal nu a putut fi identificată (Diagrama 39).  

Diagrama 39. Distribuirea actorilor principali (persoane homosexuale) după vârstă, % 
materiale 
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Acelaşi lucru poate fi menţionat şi în cazul categoriei nivel de studii. Nivelul de studii nu a putut fi 
determinat pentru majoritatea actorilor principali din materialele cu referinţă la persoanele homosexuale.  

Durata apariţiei/intervenţiei actorilor principali. În mai bine de 70% din timpul de emisie a 
materialelor în care au fost reflectate persoanele homosexuale, acestea din urmă doar îşi fac apariţia şi în 
28% din timpul de emisie actorii principali intervin activ. În cazul altor grupuri de persoane, ponderea 
duratei intervenţiilor actorului principal este mult mai mare şi constituie 44% din timpul de emisie 
(Diagrama 40). Astfel, putem conchide că în 2/3 din materialele în care au fost reflectate persoanele 
homosexuale, problemele lor au fost enunţate de către prezentator sau de către alte grupuri sociale, fapt 
ce poate conduce în final la o denaturare a esenţei problemelor cu care se confruntă acest grup.  

Diagrama 40. Ponderea duratei apariţiei/intervenţiei actorului principal, % total timp 
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Pe posturi de televiziune, în 100% din volumul de emisie al Moldova 1 cu referinţă la persoanele 

homosexuale, actorul principal a fost arătat la nivel de intervenţie. În cazul postului de televiziune 
ProTV, în 100% din volumul de emisie, actorul principal a apărut în cadrul emisiunii sau după cadru 
(vezi Diagrama 41).  

Diagrama 41. Ponderea duratei apariţiei/intervenţiei actorului principal (persoane 
homosexuale), % total timp 
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Mediul în care sunt arătaţi actorii principali. În 63% din materialele cu referinţă la persoanele 
homosexuale, actorul nu este arătat, în 25% din materiale este arătat în stradă şi în 12% din materiale – 
într-un mediu general (o cameră cu pereţi albi) (Diagrama 42).  

Comparativ cu alte grupuri de persoane, persoanele homosexuale sunt mediatizate de două ori 
mai frecvent în stradă (25% şi 11%) ori într-un mediu general (12% şi 5%). Totodată actorii principali – 
persoane homosexuale de două ori mai frecvent decât alte grupuri nu sunt arătaţi în cadru (63% şi 34%).  

Diagrama 42. Mediul în care este arătat actorul principal (persoane homosexuale), % 
materiale/secvenţe 
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Pe posturi de televiziune, în 100% din materiale despre persoane homosexuale difuzate de 
Moldova 1, actorul principal este arătat într-un mediu general (o cameră cu pereţi albi). În 71% din 
materiale despre persoane homosexuale difuzate de ProTV actorul principal nu este arătat, iar în 29% 
din materiale actorul principal este arătat în stradă (vezi Diagrama 43). 

Diagrama 43. Mediul în care este arătat actorul principal (persoane homosexuale) pe 
posturi de televiziune, % materiale/secvenţe 
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În acest context ţinem să menţionăm că actorii principali – reprezentanţi ai altor grupuri mai 
frecvent au fost arătaţi în medii valorizante decât persoanele homosexuale. Astfel, ei au fost 
mediatizaţi mai frecvent în săli de conferinţe, la locul de muncă, în alte locuri publice şi în stradă.  

Rolul actorului principal. În 63% din materialele despre persoane homosexuale difuzate de 
posturile de televiziune actorii principali au un rol pasiv şi doar în 37% din materiale – un rol activ. În 
cazul actorilor principali reprezentanţi ai altor grupuri, ponderea persoanelor active este mai mare, 
constituind 51% (vezi Diagrama 44). 

Diagrama 44. Rolul actorului principal, % din materiale/secvenţe 

 
Pe posturi de televiziune, în 100% din materiale/secvenţe difuzate de Moldova 1 cu referinţă la 

persoanele homosexuale, actorul principal este prezentat ca o persoană activă, care are anumite valori, 
concepţii şi este gata de acţiune. În cazul postului de televiziune ProTV, în 71% din materiale actorul 
principal este prezentat ca o persoană pasivă şi în 29% din materiale – ca o persoană activă (Diagrama 45). 

Diagrama 45. Rolul actorului principal (persoane homosexuale) pe posturi de 
televiziune, % din materiale/secvenţe 
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Atitudinea posturilor de televiziune faţă de actorul principal. În 75% din materiale/secvenţe 
cu referinţă la persoanele homosexuale atitudinea posturilor de televiziune faţă de actorii principali a 
fost una neutră, în 25% – pozitivă (vezi Diagrama 46). 

Diagrama 46. Atitudinea posturilor de televiziune faţă de actorul principal, % 
materiale/secvenţe 
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Pe posturi de televiziune, în 100% din materialele difuzate de postul de televiziune Moldova 1 

atitudinea faţă de actorul principal în calitate de reprezentant al persoanelor homosexuale a fost una 
neutră. În cazul postului de televiziune ProTV, în 71% din materiale atitudinea faţă de actorul principal 
a fost neutră, iar în 29% din materiale – pozitivă (vezi Diagrama 47).  

Diagrama 47. Atitudinea posturilor de televiziune faţă de actorul principal (persoane 
homosexuale), % materiale/secvenţe pe posturi de televiziune 
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În urma analizei modalităţii de mediatizare a persoanelor homosexuale de către posturile de 
televiziune Moldova 1, NIT, Prime, ProTV şi TV7 am ajuns la concluzia că posturile de televiziune au 
acordat volum de emisie limitat sau nu au acordat deloc timp de emisie materialelor în care au 
fost reflectate persoanele homosexuale. În total în perioada supusă studiului posturile de 
televiziune au difuzat doar 19 materiale în care au fost reflectate persoanele homosexuale, ceea ce 
a constituit 0,1% din numărul total de materiale supuse analizei ori 0,2% din volumul de emisie 
supus analizei.  

Pe posturi de televiziune, studiul a scos în evidenţă faptul că în cele trei luni de cercetare, 
NIT, Prime şi TV7 nu au difuzat nici un material în care să fie reflectate persoane homosexuale. 
Postul de televiziune Moldova 1 a acordat 0,1% din volumul de emisie analizat materialelor despre 
persoanele homosexuale şi ProTV – 0,4% din volumul de emisie. Majoritatea materialelor difuzate 
despre persoanele homosexuale au avut un caracter informativ şi au fost plasate, de regulă, 
printre primele zece materiale. 

Gama tematică a materialelor despre persoanele homosexuale a fost destul de săracă şi a 
inclus următoarele teme: drepturile omului/ aspecte gender, presa, mass-media, rapoarte de 
monitorizare, demonstraţii, proteste, religie şi minorităţi. Comparativ cu alte grupuri de persoane, 
materialele despre persoanele homosexuale au reflectat de 11 ori mai frecvent în calitate de temă 
principală religia (11% şi 1%), de trei ori mai frecvent demonstraţii/proteste (11% şi 3%) de 47 de 
ori mai frecvent drepturile omului (47% şi 0,4%). Subiectele mediatizate despre persoanele 
homosexuale nu au fost prea diferite de tematica materialelor, incluzând următoarele aspecte: 
discriminarea, practici religioase, violenţă şi agresivitate, comportamente imorale, cultură şi 
divertisment.  

Actorii principali prezentaţi în materiale în mare parte au fost lipsiţi de identitate. Astfel, vârsta şi 
studiile actorului principal nu au putut fi identificate în 100% din materialele cu referinţă la persoanele 
homosexuale. Actorii principali au apărut în rol pasiv în 2/3 din materialele despre persoane 
homosexuale. Comparativ cu alte grupuri de persoane, persoanele homosexuale au fost mediatizate 
de două ori mai frecvent într-un mediu general. Totodată actorii principali – persoane homosexuale 
nu au fost arătaţi în cadru de două ori mai frecvent decât alte grupuri.  

În 75% din materiale/secvenţe cu referinţă la persoanele homosexuale atitudinea posturilor de 
televiziune faţă de actorii principali a fost neutră şi în 25% – pozitivă. 
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Capitolul 3. Mediatizarea persoanelor de etnie romă 
 
3.1. Frecvenţa materialelor despre persoanele de etnie romă 
 

În total, în perioada supusă studiului posturile de televiziune au difuzat 31 de materiale în care au fost 
reflectate persoanele de etnie romă. Materialele în cauză au constituit 0,2% din numărul total de materiale 
supuse analizei. Volumul total de emisie a materialelor despre persoanele de etnie romă a constituit 8209 
secunde sau 0,3% din volumul de emisie supus analizei. Pe posturi de televiziune, NIT nu a difuzat în perioada 
dată nici un material cu referinţă la persoanele de etnie romă. Posturile de televiziune ProTV, Prime şi TV7 au 
acordat câte 0,1% din volumul de emisie supus analizei materialelor despre persoanele de etnie romă, iar 
postul de televiziune Moldova 1 – 0,7% din volumul de emisie (vezi Diagrama 48). 

Diagrama 48. Ponderea materialelor cu referinţă la persoanele de etnie romă, % din volum 
de emisie 
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Tipologia materialelor. Mai bine de jumătate din materialele despre persoane de etnie romă difuzate 
de posturile de televiziune (55%) au avut un caracter informativ – au fost ştiri, 12 materiale (39%) – emisiuni 
cu caracter socio-politic şi două materiale (6%) – emisiuni de divertisment (vezi Diagrama 49). 

Diagrama 49. Tipologia materialelor despre persoanele de etnie romă, număr 
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În funcţie de posturile de televiziune, toate materialele despre romi difuzate de ProTV şi TV7 au 
fost ştiri. Postul de televiziune Prime a difuzat trei materiale în calitate de ştiri şi două emisiuni de 
divertisment. Moldova 1 a difuzat şapte ştiri şi 12 emisiuni cu caracter socio-politic (vezi Diagrama 50). 

Diagrama 50. Tipologia materialelor despre persoanele de etnie romă pe posturi de 
televiziune, număr 
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Plasarea materialelor despre persoanele de etnie romă. Materialele cu referinţă la 
persoanele de etnie romă (64%) au fost amplasate mai frecvent printre primele zece materiale 
comparativ cu cele referitoare la alte grupuri de persoane (54%) (vezi Diagrama 51). 

Diagrama 51. Distribuirea materialelor despre persoanele de etnie romă în buletinele 
de ştiri/emisiuni, % din total materiale 
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Posturile de televiziune au plasat materialele în care au fost reflectate persoanele de etnie romă 
în mod diferit în cadrul buletinelor de ştiri sau emisiunilor. Astfel, TV7, Moldova 1 şi Prime au plasat 
mai bine de 2/3 din materialele despre persoanele de etnie romă printre primele zece ştiri/secvenţe de 
emisiuni. Postul de televiziune ProTV a difuzat 2/3 din materiale despre persoanele de etnie romă 
printre materialele cu numerele de ordine 6-15 (Diagrama 52).  

 

Diagrama 52. Distribuirea materialelor despre persoanele de etnie romă în buletinele 
de ştiri/emisiuni pe posturi de televiziune, % din total materiale 
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3.2. Temele şi subiectele asociate cu persoanele de etnie romă 

 

Analiza ştirilor şi a emisiunilor difuzate a scos în evidenţă spectrul sărac de teme asociate cu 
persoanele de etnie romă. Astfel, din diagrama de mai jos putem conchide că majoritatea temelor 
principale reflectate în materialele cu referinţă la persoanele de etnie romă au fost următoarele: 
drepturile omului, minorităţi şi cultură, artă, divertisment (vezi Diagrama 53). Unele teme 
principale au fost mai frecvent reflectate în materialele cu referinţă la persoanele de etnie romă 
decât în materialele cu referinţă la alte grupuri de persoane. Astfel, de exemplu, tema drepturile 
omului a fost de şase ori mai frecvent reflectată în materialele cu referinţă la romi (32%) decât în 
materialele cu referinţă la alte grupuri de persoane (5%). Tema educaţie a fost de şapte ori mai 
frecvent reflectată în materialele cu referinţă la romi (7%) decât în materialele cu referinţă la alte 
grupuri sociale (1%). 
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Diagrama 53. Distribuirea materialelor despre persoanele de etnie romă în funcţie de 
temele principale, % 

7

3

16

3

3

32

7

6

23

educație

sănătate 

cultură, artă, divertisment

economie și comerț

imigrație și refugiați

drepturile omului

politica și activitatea Parlamentului 

corupție, infracționalitate 

minorități 

 

Temele secundare în mare parte au repetat temele principale. Astfel, din diagrama de mai jos 
putem observa că temele secundare reflectate de materialele cu referinţă la persoanele de etnie romă 
au fost următoarele: educaţie, cultură, artă, divertisment, drepturile omului şi economie/comerţ. 

Diagrama 54. Distribuirea materialelor despre persoanele de etnie romă în funcţie de 
temele secundare,% 
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Pe posturi de televiziune, în 100% din materialele difuzate de TV7 în care au fost reflectate 

persoanele de etnie romă, tema principală a fost drepturile omului (Diagrama 55), iar tema secundară 
– educaţia (Diagrama 56). În 100% din materialele difuzate de Prime, tema principală a fost 
minorităţile, iar temele secundare – cultura, artă, divertisment. 
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Diagrama 55. Distribuirea materialelor despre persoanele de etnie romă în funcţie de 
temele principale, pe posturi de televiziune, % materiale/secvenţe 
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În 40% din materiale difuzate de ProTV în care au fost reflectate persoanele de etnie romă 
tema principală a fost corupţia şi infracţionalitatea, în 40% – cultură, artă, divertisment şi în 20% – 
drepturile omului. În 65% din materialele în care au fost reflectate persoanele de etnie romă 
difuzate de Moldova 1 tema principală a fost imigraţia şi refugiaţii, în 48% – drepturile omului, în 
16% – cultură, artă, divertisment, în 11% – educaţie, în 10% – politica Parlamentului şi în 5% – 
sănătatea. Temele secundare au fost educaţia, cultura, artele, divertismentul şi economie/comerţ 
(vezi Diagrama 56) 

Diagrama 56. Distribuirea materialelor despre persoanele de etnie romă în funcţie de 
temele secundare, % 
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Comparând gama tematică a materialelor în care au fost reflectate persoanele de etnie romă cu 
gama tematică a materialelor despre alte grupuri sociale, putem conchide că aceasta din urmă a fost 
mult mai bogată şi a inclus şi alte aspecte, precum ar fi activitatea guvernului central şi APL, integrarea 
europeană, relaţii internaţionale, timp liber, sport, ştiinţă şi tehnologii, mediul ambiant.  

Subiectele reflectate în materialele despre persoanele de etnie romă. Analiza 
materialelor/emisiunilor în care au fost reflectate persoanele de etnie romă a evidenţiat faptul că 
varietatea subiectelor abordate de către posturile de televiziune ProTV, Prime şi TV7 este destul de 
redusă şi se limitează doar la câteva aspecte: cultură şi divertisment, condiţii de trai şi vecinătate, 
abilitare economică şi plasare în câmpul muncii, discriminare (Diagrama 57).  

Diagrama 57. Subiectele reflectate în materialele despre persoanele de etnie romă, % 
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Pe posturi de televiziune, 100% din materialele în care au fost reflectate persoanele de etnie 

romă difuzate de postul de televiziune TV7 s-au referit la un singur subiect – cultură şi 
divertisment. 80% din materialele difuzate de către postul de televiziune Prime s-au referit la 
subiectul cultură şi divertisment şi 20% – la subiectul discriminare. 40% din materialele difuzate 
de ProTV s-au referit la subiectul condiţii de trai şi vecinătate, 40% – la subiectul cultură şi 
divertisment şi 20% – la subiectul discriminare.  

Postul Moldova 1 a prezentat cea mai bogată gamă de subiecte cu referinţă la persoanele de 
etnie romă, şi anume: abilitare economică şi angajare în câmpul muncii – 32% din materiale, 
comportamente imorale – 26% din materiale, cultură şi divertisment – 16% din materiale, discriminare 
– 16% din materiale, 16% – aspecte culturale şi de limbă, 11% – administraţia publică locală, 11% – 
ajutoare sociale, 5% – probleme de familie, 5% – violenţa etnică (Diagrama 58). 
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Diagrama 58. Subiectele reflectate în materialele despre persoanele de etnie romă pe 
posturi de televiziune, % materiale/secvenţe 
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Modalitatea de mediatizare a persoanelor de etnie romă. În 48% din materialele în care au 

fost reflectate persoanele de etnie romă, subiectele au fost prezentate de către posturile de 
televiziune în circumstanţe conflictuale, în 23% – în circumstanţe uzuale/cotidiene şi în 29% – în 
circumstanţe festive. Subiectele cu referinţă la romi mai frecvent sunt mediatizate în circumstanţe 
conflictuale (48%) şi în circumstanţe festive (29%) decât subiectele cu referinţă la alte grupuri de 
persoane (32% – situaţii conflictuale şi 6% – circumstanţe festive) (Diagrama 59).  

Diagrama 59. Modalitatea mediatizării persoanelor de etnie romă şi a altor grupuri,% 
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Analizând modalitatea de mediatizare a persoanelor rome de către diferite posturi de 
televiziune, am constatat că în cazul posturilor de televiziune TV7 şi Prime persoanele de etnie romă 
au fost arătate în condiţii festive în marea majoritate a materialelor (TV7 – 100% materiale şi Prime – 
80% din materiale). Postul de televiziune ProTV a reflectat persoanele de etnie romă în 60% din 
materiale în situaţii cotidiene şi în 40% din materiale – în situaţii conflictuale. Postul de televiziune 
Moldova 1 a arătat persoanele de etnie romă în 68% din materiale în circumstanţe conflictuale, 16% – 
în circumstanţe cotidiene şi 16% – în circumstanţe festive (Diagrama 60).  

Diagrama 60. Modalitatea mediatizării persoanelor de etnie romă pe posturi de 
televiziune, % materiale 
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În urma comparării modalităţii de mediatizare a subiectelor despre persoanele de etnie romă şi a 

subiectelor cu referinţă la alte grupuri sociale de către diferite posturi de televiziune, am constatat că postul 
de televiziune TV7 mai frecvent mediatizează subiectele despre alte grupuri de persoane în circumstanţe 
uzuale decât subiectele despre persoanele de etnie romă, care de obicei sunt prezentate în circumstanţe 
festive. Posturile de televiziune Prime şi ProTV mediatizează subiectele despre alte grupuri de persoane în 
circumstanţe cotidiene de două ori mai frecvent decât subiectele despre persoanele de etnie romă. Postul 
de televiziune Moldova 1 a mediatizat de 1,5 ori mai frecvent subiectele despre persoanele de etnie romă 
în circumstanţe conflictuale decât subiectele despre alte grupuri de persoane (Diagrama 61).  

Diagrama 61. Indexul modalităţii de mediatizare dominante a subiectelor despre 
persoanele de etnie romă şi despre alte grupuri sociale 
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3.3. Imaginea şi rolul persoanelor de etnie romă promovate de posturile de 
televiziune 
 

Caracteristicile socio-demografice ale actorilor principali. Femeile au fost mediatizate 
în calitate de actori principali de trei ori mai frecvent în materialele în care au fost reflectate 
persoanele de etnie romă decât în materialele în care au fost reflectate alte grupuri sociale (vezi 
Diagrama 62). 

Diagrama 62. Distribuirea actorilor principali în funcţie de sex, % materiale 
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În materialele în care au fost reflectate alte grupuri sociale bărbaţii sunt mediatizaţi în 
calitate de actori principali de două ori mai frecvent decât în materialele în care au fost reflectaţi 
romii. În fiecare al treilea material cu referinţă la romi şi în 43% din materialele cu referinţă la alte 
grupuri de persoane nu au putut fi identificate sexul actorului principal, aşadar, criteriul de sex nu 
a putut fi aplicat. 

Pe posturi de televiziune, din diagrama de mai jos putem observa că în 100% din materialele 
difuzate de ProTV, 20% din materialele difuzate de Prime şi 23% din materialele difuzate de 
Moldova 1 actorul principal a fost de sex neutru. În 40% din materialele difuzate de postul de 
televiziune Prime în calitate de actor principal au apărut persoanele de sex masculin, iar în alte 
40% – persoanele de sex feminin. În cazul postului de televiziune Moldova 1, în mai bine de 50% 
din materiale actorul principal a fost de sex feminin şi în 23% din materiale actorul principal a fost 
de sex masculin (Diagrama 63). Postul de televiziune NIT nu a difuzat nici un material despre 
persoanele de etnie romă, iar postul de televiziune TV7 a difuzat doar materiale în circumstanţe 
festive, în care actorii principali au fost lipsă.  
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Diagrama 63. Distribuirea actorilor principali în funcţie de sex pe posturi de televiziune, % 
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În urma analizei actorilor principali – persoane de etnie romă, în funcţie de vârstă, am constatat că 
în mai bine de 50% din materialele difuzate cu referinţă la persoanele de etnie romă şi la alte grupuri de 
persoane vârsta actorilor principali nu poate fi identificată sau categoria de vârstă nu poate fi aplicată. În 
14% din materialele cu referinţă la romi, actorii principali au avut vârsta de 15-29 de ani, în 32% din 
materiale – vârsta de 30-44 de ani şi în 4% din materiale – vârsta de 45-59 de ani (Diagrama 64).  

Diagrama 64. Distribuirea actorilor principali în funcţie de vârstă, % materiale 
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Pe posturi de televiziune, în 100% din materialele difuzate de ProTV, 80% din materialele 

difuzate de Prime şi 23% din materialele difuzate de Moldova 1 nu a fost posibil de a determina vârsta 
actorilor principali ori criteriul de vârstă nu a putut fi aplicat. În cazul postului de televiziune Prime în 
20% din materiale vârsta actorului principal a fost de 15-29 de ani. În cazul postului de televiziune 
Moldova 1, în 15% din materiale vârsta actorilor principali era de 15-29 de ani, în 54% din materiale – 
de 30-44 de ani, în 8% din materiale – de 45-59 de ani (vezi Diagrama 65). 
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Diagrama 65. Distribuirea actorilor principali (romi) în funcţie de vârstă, pe posturi de 
televiziune, % 
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Analiza actorilor principali – persoane de etnie romă în funcţie de nivelul de educaţie a scos în 
evidenţă faptul că în 82% din materiale nivelul de educaţie al actorilor nu a putut fi determinat, aşadar, 
criteriul de educaţie nu a putut fi aplicat. În 18% din materiale actorul principal – persoană romă avea 
studii superioare sau superioare neterminate. În materialele cu referinţă la alte grupuri sociale, actorul 
principal mai frecvent a avut studii superioare decât în materialele despre persoane de etnie romă 
(30%). Totodată, 1% din actorii principali – reprezentanţi ai altor grupuri de persoane au avut studii 
primare/medii incomplete/medii/vocaţionale (Diagrama 66).  

Diagrama 66. Distribuirea actorilor principali după nivel de studii, % materiale 
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Pe posturi de televiziune, în 100% din materialele difuzate de ProTV şi Prime şi în 69% din 
materialele difuzate de Moldova 1 nivelul de educaţie al actorilor principali nu a putut fi identificat, 
deci criteriul educaţional nu a putut fi aplicat. În fiecare al treilea material difuzat de Moldova 1, actorul 
principal – persoană romă a avut studii superioare sau superioare neterminate (Diagrama 67). 



Mediatizarea de către posturile de  televiziune din Republica Moldova a grupurilor social-defavorizate            54 

 

 

Diagrama 67. Distribuirea actorilor principali după nivel de studii, pe posturi de 
televiziune, % 
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Analiza distribuirii actorilor principali – persoane de etnie romă în funcţie de statutul lor 

ocupaţional a scos în evidenţă faptul că în 50% din materiale statutul ocupaţional al actorului principal 
nu a putut fi determinat. În 23% din materiale actorul principal era angajat în ONG, în 14% din 
materiale – neangajat în câmpul muncii, în 9% din materiale – elev, student, în 4% din materiale – 
angajat în sfera socială. Comparativ cu actorii principali din materialele cu referinţă la alte grupuri 
sociale, actorii romi au fost mediatizaţi de 11 ori mai frecvent în calitate de reprezentanţi ai ONG-urilor 
(2% şi 23%), de nouă ori mai frecvent în calitate de elev/student (1% şi 9%), de 14 ori mai frecvent în 
calitate de neangajat în câmpul muncii (1% şi 14%). Totodată, în materialele cu referinţă la romi actorii 
principali nu au fost mediatizaţi nici o dată în calitate de reprezentanţi ai instituţiilor de stat, ai 
domeniului artei, mass-media, sport, ai domeniilor industrie/agricultură/economie (Diagrama 68). 

Diagrama 68. Distribuirea actorilor principali după ocupaţie, % 
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Pe posturi de televiziune, în 100% din materialele difuzate de ProTV, 80% din materialele difuzate de 
Prime şi 23% din materialele difuzate de Moldova 1 ocupaţia actorilor principali – persoane de etnie romă 
nu poate fi identificată sau criteriul nu poate fi aplicat. În 20% din materialele difuzate de Prime actorii 
principali sunt studenţi/elevi. În 38% din materialele difuzate de Moldova 1, actorii principali sunt angajaţi 
în ONG-uri, în 23% din materiale actorii principali sunt neangajaţi în câmpul muncii, în 8% din materiale 
actorii principali sunt studenţi, elevi şi în 8% – angajaţi în sfera socială (Diagrama 69). 

Diagrama 69. Distribuirea actorilor principali după ocupaţie pe posturi de televiziune, 
% materiale 
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Durata apariţiei/intervenţiei actorilor principali. Conform rezultatelor cercetării, intervenţiile 

actorilor principali – persoane de etnie romă au constituit 47% din timpul de emisie, iar apariţiile – 
53% din timpul de emisie. Studiul a scos în evidenţă o situaţie similară şi în cazul mediatizării actorilor 
principali – reprezentanţi ai altor grupuri de persoane (Diagrama 70).  

Diagrama 70. Ponderea duratei intervenţiei/apariţiei actorilor principali, % timp de emisie 
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Pe posturi de televiziune, ponderea duratei intervenţiilor actorilor principali – romi este mai 
mare în cazul postului de televiziune Prime (51%). Totodată, în 100% din timpul de emisie al postului 
de televiziune ProTV dedicat persoanelor rome, actorii principali doar îşi fac apariţia, fără a interveni cu 
anumite comentarii sau opinii. Ei pot apărea în cadrul emisiunii sau după cadru, fiind menţionaţi de 
către jurnalişti (vezi Diagrama 71).  

Diagrama 71. Ponderea duratei intervenţiei/apariţiei actorului principal (romi) pe 
posturi de televiziune, % din timp de emisie 
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Mediul în care sunt arătaţi actorii principali. Actorii principali – romii au fost mediatizaţi mai 

frecvent în următoarele medii: în stradă (27%), în instituţii educaţionale (18%), în săli de conferinţă 
(14%). În 23% din materiale actorii principali nu au fost arătaţi în cadru (Diagrama 72). 

Diagrama 72. Mediul în care este arătat actorul principal, % materiale/secvenţe 
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Comparativ cu actorii principali – reprezentanţi ai altor grupuri sociale, romii au fost mediatizaţi 
de două ori mai frecvent în stradă (11% şi 27%), de 18 ori mai frecvent în instituţii educaţionale (1% şi 
18%), de 4 ori mai frecvent la domiciliu (2% şi 9%). Romii nu au fost mediatizaţi deloc la locul de 
muncă, în sala de sport, în alte locuri publice. Pe posturi de televiziune, în 50% din materialele difuzate 
de ProTV actorii principali – persoane de etnie romă se află după cadru şi nu sunt arătaţi şi în alte 50% 
de materiale ei sunt arătaţi în stradă. În 50% din materialele difuzate de Prime, actorii principali sunt 
arătaţi în alte locuri publice şi în 50% – în stradă. În 23% din materialele difuzate de Moldova, actorii 
principali sunt arătaţi în săli de conferinţă, în 15% – la domiciliu, în 15% – în instituţii educaţionale, în 
15% – nu este arătat în cadru, în 15% – în stradă, 8% – într-un mediu general (o încăpere cu pereţi albi) 
şi în 8% – în studioul emisiunii (Diagrama 73). 

Diagrama 73. Mediul în care este arătat actorul principal pe posturi de televiziune, % 
materiale, secvenţe 
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Actorii principali – reprezentanţi ai altor grupuri sunt arătaţi mai frecvent de postul de televiziune 

Prime în săli de conferinţe/concerte (15%), în studioul emisiunii (11%), la locul de muncă (8%), în alte 
locuri publice (8%) şi doar 12% sunt arătaţi în stradă. În 37% din materiale actorii principali nu sunt 
arătaţi. În cazul postului de televiziune ProTV, actorii principali din alte grupuri sunt mediatizaţi mai 
frecvent în săli de conferinţă (18%), la locul de muncă (18%), în alte locuri publice (16%), în sala de sport 
(8%) şi doar 14% sunt arătaţi în stradă. În 18% din materiale actorii principali nu sunt arătaţi. Actorii 
principali din alte grupuri sunt mediatizaţi mai frecvent de postul de televiziune Moldova 1 în săli de 
conferinţă (18%), în stradă (9%), într-un mediu general (7%), la locul de muncă (6%), în alte locuri publice 
(6%). În 44% din materiale actorul principal nu este arătat. 

Rolul actorilor principali. În mai bine de 82% din materialele difuzate de posturile de 
televiziune, actorii principali – romii sunt reprezentaţi ca persoane active (Diagrama 74). Pentru 
comparaţie: actorii principali reprezentanţi ai altor grupuri au fost mediatizaţi în calitate de persoane 
active doar în 51% din materiale. 
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Diagrama 74. Rolul actorilor principali, % materiale/secvenţe 
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Pe posturi de televiziune, frecvenţa materialelor în care actorii principali – romii au fost arătate 

drept persoane active a fost mai mare în cazul postului de televiziune Moldova 1 (92%) şi mai mică în 
cazul postului de televiziune ProTV (50%) (vezi Diagrama 75).  

 

Diagrama 75. Rolul actorilor principali (persoane de etnie romă) pe posturi de 
televiziune, % materiale/secvenţe 
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Atitudinea posturilor de televiziune faţă de actorii principali (persoane de etnie romă). În 

100% din materialele difuzate de posturile de televiziune, atitudinea manifestată faţă de actorii 
principali – persoane de etnie romă a fost una neutră (Diagrama 76). 
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Diagrama 76. Atitudinea posturilor de televiziune faţă de persoanele de etnie romă, % 
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Enunţurile mediatizate mai frecvent cu referinţă la persoanele de etnie romă au fost 

următoarele: veseli şi plini de viaţă, bucuroşi, credincioşi. În unele materiale au apărut enunţuri cu 
referinţă la discriminarea persoanelor de etnie romă. 

În urma analizei modalităţii de mediatizare a persoanelor de etnie romă am ajuns la concluzia că 
frecvenţa materialelor despre persoanele de etnie romă la posturile de televiziune a fost destul de 
redusă, acestea constituind doar 0,2% din numărul total de materiale supuse analizei. Volumul de 
emisie a materialelor în care au fost reflectate persoanele de etnie romă a constituit 0,3% din volumul 
de emisie supus analizei.  

Temele principale şi secundare asociate cu persoanele de etnie romă au fost destul de înguste şi  
s-au focusat în mare parte pe drepturile omului, cultură, artă, divertisment şi educaţie. Unele teme au 
fost mult mai frecvent reflectate în materialele despre persoane de etnie romă decât în materialele 
despre alte grupuri de persoane. Astfel, de exemplu, tema drepturile omului a fost de şase ori mai 
frecvent reflectată în materialele cu referinţă la romi decât în materialele cu referinţă la alte grupuri de 
persoane. Tema educaţie a fost de şapte ori mai frecvent reflectată în materialele cu referinţă la romi 
decât în materialele cu referinţă la alte grupuri sociale. Temele drepturile omului, educaţie au fost deseori 
însoţite de subiectele: discriminare, angajare în câmpul muncii şi abilitare economică, condiţii de trai şi 
vecinătate. Subiectele cu referinţă la romi au fost mediatizate mai frecvent în circumstanţe conflictuale şi 
în circumstanţe festive decât subiectele asociate cu alte grupuri de persoane. Circumstanţele 
conflictuale s-au referit la relaţiile dintre romi şi APL de nivelurile unu şi doi, reprezentanţii ONG şi APL, 
părinţi şi copii, persoane de etnie romă şi vecini etc.  

În calitate de actori principali în materialele despre persoanele de etnie romă mai frecvent au apărut 
femeile, în vârstă de 30-44 de ani, cu studii superioare sau superioare neterminate, care activează în ONG-
uri sau nu sunt angajate în câmpul muncii. În fiecare al doilea material, actorii principali au fost destul de 
activi şi au intervenit cu diferite comentarii, acţiuni etc. Comparativ cu actorii principali – reprezentanţi ai 
altor grupuri sociale, romii au fost mediatizaţi de două ori mai frecvent în stradă, de 18 ori mai frecvent în 
instituţii educaţionale, de patru ori mai frecvent la domiciliu. Romii nu au fost mediatizaţi deloc la locul de 
muncă, în sala de sport, în alte locuri publice. Posturile de televiziune au manifestat o atitudine neutră faţă 
de actorii principali – persoane de etnie romă.  



Mediatizarea de către posturile de  televiziune din Republica Moldova a grupurilor social-defavorizate            60 

 

 

Capitolul 4. Mediatizarea femeilor  
 
4.1. Frecvenţa materialelor despre femei  
 

În total în perioada supusă studiului posturile de televiziune au difuzat 2834 de materiale despre 
femei. Materialele în cauză au constituit 16% din numărul total de materiale supuse analizei. Volumul 
total de emisie a materialelor despre femei a constituit 553299 secunde sau 24% din volumul de 
emisie supus analizei. 

Pe posturi de televiziune, Moldova 1 a difuzat 1272 de materiale despre femei, acestea 
constituind 21% din numărul total de materiale difuzate (Tabelul 1) şi circa 31% din volumul de emisie 
total al postului de televiziune în cauză (Diagrama 75).  

 
Tabelul 1. Frecvenţa materialelor despre femei difuzate de diferite posturi de 
televiziune 

 
Număr total 

materiale 
Număr materiale cu 

referinţă la femei 
Frecvenţa materialelor 

despre femei, % 

Moldova 1 6143 1272 21 

NIT 2491 279 11 

ProTV 3592 546 15 

Prime 3200 489 15 

TV7 2164 248 11 
 

Postul de televiziune ProTV a difuzat 546 de materiale în care au fost mediatizate femeile, ceea 
ce a constituit 15% din numărul total de materiale din această perioadă. Volumul de emisie a 
materialelor în care au fost mediatizate femeile a constituit 16% din volumul total de emisie.  

Postul de televiziune Prime a difuzat în perioada supusă studiului 489 de materiale dedicate 
femeilor, fapt ce a constituit 15% din numărul total de materiale. Volumul de emisie destinat 
materialelor despre femei a fost de 25% din volumul total de emisie.  

Postul de televiziune NIT a difuzat în perioada respectivă 279 de materiale în care au fost 
mediatizate femeile, ceea ce a constituit 11% din numărul total de materiale. Volumul de emisie 
destinat mediatizării femeilor a constituit 16% din volumul total de emisie.  

Postul de televiziune TV7 a difuzat în perioada supusă studiului 248 de materiale despre femei, 
ceea ce a constituit 11% din numărul total de materiale. Volumul de emisie a materialelor destinate 
mediatizării femeilor a constituit 15% din volumul total de emisie (Diagrama 77).  
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Diagrama 77. Ponderea volumului de emisie a materialelor cu referinţă la femei, % din 
volumul total de emisie 
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Din cele menţionate mai sus putem conchide că postul de televiziune Moldova 1 a difuzat cel 

mai frecvent materiale în care au fost reflectate femeile, rezervând şi cel mai mare volum de emisie 
acestora. Posturile de televiziune NIT şi TV7 au acordat mai puţină atenţie materialelor în care au fost 
reflectate femei, acestea constituind doar 11% din numărul total de emisie. Postul de televiziune TV7 a 
acordat şi cel mai mic volum de emisie materialelor despre femei. 

Majoritatea materialelor în care au fost reflectate femeile (83%) difuzate de către posturile de 
televiziune au fost ştiri. 13% din materiale au fost emisiuni de divertisment, 35 din materiale – emisiuni 
cu caracter politic şi 1% – emisiuni socio-politice şi economice (Diagrama 78).  

Diagrama 78. Tipologia materialelor în care au fost mediatizate femeile, % 
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Pe posturi de televiziune, ştirile au alcătuit 76% din materialele despre femei difuzate de Moldova 1, 

94% din materialele despre femei difuzate de NIT, 99% din materialele despre femei difuzate de ProTV, 
51% din materialele despre femei difuzate de Prime şi 94% din materialele despre femei difuzate de TV7. 
Moldova 1 a mai difuzat 20% din materiale sub formă de emisiuni de divertisment, 3% – emisiuni cu 
caracter politic, 1% – emisiuni cu caracter socio-politic şi economic. TV7 a difuzat 6% emisiuni cu caracter 
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politic, ProTV – 1% emisiuni cu caracter socio-politic, NIT – 6% emisiuni socio-politice, economice, Prime – 
46% emisiuni de divertisment şi 3% – emisiuni cu caracter politic (Diagrama 79).  

Diagrama 79. Tipologia materialelor în care au fost mediatizate femeile, % 
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Plasarea materialelor despre femei. Fiecare al doilea material despre femei a fost plasat 

printre primele zece materiale (Diagrama 80). O situaţie similară a fost identificată şi în cazul 
materialelor despre alte grupuri de persoane, ceea ce de fapt denotă că posturile de televiziune au 
acordat o atenţie similară tuturor materialelor, indiferent de faptul dacă acestea s-au referit la femei 
sau la alte grupuri de persoane. 

Diagrama 80. Plasarea materialelor despre femei, % 
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Pe posturi de televiziune, nu au fost depistate discrepanţe mari comparativ cu situaţia generală 

(vezi Diagrama 81). 
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Diagrama 81. Plasarea materialelor despre femei, % 
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4.2. Temele şi subiectele asociate cu femei 
 

Temele şi subiectele asociate cu femei. Temele asociate mai frecvent cu femeile au fost 
cultură, mass-media, religie; ordine publică, infracţionalitate, accidente; educaţie, sănătate, 
protecţie socială. Comparativ cu alte grupuri de persoane, în materialele despre femei aproape de 
două ori mai frecvent a fost reflectată tema cultură/mass-media/religie; de 2,5 ori mai frecvent – 
tema educaţie, sănătate, protecţie socială. Totodată, în materialele despre femei mai puţin decât 
în materialele despre alte grupuri de persoane au fost reflectate temele: activitatea organelor 
centrale şi locale; sport, timpul liber; problema transnistreană/relaţii internaţionale; mediul 
ambiant şi ecologie/animale (Diagrama 82).  
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Diagrama 82. Distribuirea materialelor în funcţie de temele principale, % materiale 
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Pe posturi de televiziune, mai bine de 2/3 din temele principale asociate cu femeile au fost 
următoarele: a) Moldova 1 – educaţia, sănătatea, protecţia socială; cultura, mass-media, religia; b) NIT – 
activitatea organelor centrale şi locale; educaţia, sănătatea, protecţia socială şi sportul, timpul liber; c) 
ProTV – activitatea organelor centrale şi locale; educaţia, sănătatea, protecţia socială şi ordinea 
publică, infracţionalitatea, accidentele; d) Prime – educaţia, sănătatea, protecţia socială; cultura, mass-
media şi religia; e) TV7 – educaţia, sănătatea, protecţia socială; cultura, mass-media, religia; activitatea 
organelor centrale şi locale (Tabelul 2 ). 
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Tabelul 2. Distribuirea materialelor despre femei în funcţie de temele principale, % din total 

 

  

M
ol

do
va

 1
 

N
IT

 

Pr
oT

V
 

Pr
im

e 

TV
7 

Activitatea organelor centrale şi locale 
 5 28 5 8 13 
Educaţie/sănătate/protecţie socială 
 17 10 13 13 17 
Ordine publică/infracţionalitate/accidente  
 13 6 29 13 19 
Drepturile omului/imigrare/proteste 
 3 4 8 2 5 
Problema transnistreană/relaţii internaţionale  
 4 1 2 2 9 
Mediul ambiant şi ecologie/animale 
 3 2 2 3 2 
Sport/timpul liber 
 2 19 5 5 6 
Cultură/mass-media/religie 
 35 12 31 44 16 
Economie şi comerţ 
 8 16 5 10 13 

 

 

Temele principale din materialele cu referinţă la femei au fost asociate mai frecvent cu 
următoarele subiecte: cultură şi divertisment, abilitare economică şi angajare în câmpul muncii, 
probleme sociale, accidente, întâmplări neprevăzute, statutul femeii, maladii incurabile şi sănătate 
(Diagrama 83). 
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Diagrama 83. Subiectele reflectate în materialele cu referinţă la femei, % 
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Subiectele reflectate în mai bine de 2/3 din materialele despre femei difuzate de posturile de 
televiziune au fost următoarele: a) Moldova 1 – cultură şi divertisment, abilitare economică şi 
angajare în câmpul muncii, maladii incurabile şi sănătate, accidente, întâmplări neprevăzute, 
probleme sociale; b) NIT – abilitare economică şi angajare în câmpul muncii, probleme sociale, sport; 
c) ProTV – alegerile locale, activitatea APL, accidente, întâmplări neprevăzute, crimă şi devianţă; d) 
Prime – cultură şi divertisment, abilitare economică şi angajare în câmpul muncii, maladii incurabile 
şi sănătate; e) TV7 – cultură şi divertisment, probleme sociale, abilitare economică şi angajare în 
câmpul muncii, relaţii internaţionale, integrare europeană, infracţionalitate/furturi (Tabelul 3 ). 
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Tabelul 3. Subiectele reflectate în materialele despre femei pe posturi de televiziune, % 

 

  M
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TV
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Crimă şi devianţă 
 3 8 10 4 3 
Maladii incurabile şi sănătate 
 9  8 7 3 
Abilitare economică şi angajare în câmpul muncii 
 12 27 6 12 13 
Comportamente imorale  
   3 4  
Condiţii de trai şi vecinătate 
 3  3   
Statutul femeii 
 6  3 4  
Accidente/întâmplări neprevăzute 
 9 5 14 5 7 
Probleme sociale 
 7 18 6 6 16 
Mediul ambiant (flora şi fauna) 
 3 3    
Relaţii internaţionale/integrare europeană 
 3    9 
Infracţionalitate/ Furturi 
   4  8 
Politica şi activitatea partidelor 
  4    
Alegerile locale, APL 
  5 43   
Sport 
  18 3  4 
Cultură şi divertisment 
 30 10 29 46 16 

 
Materialele cu referinţă la femei au fost asociate mai puţin cu următoarele subiecte: condiţii de 

trai şi vecinătate, mediul ambiant, politica şi activitatea partidelor, activitatea APL.  

Modalitatea mediatizării subiectelor despre femei. În fiecare al doilea material despre femei, 
subiectele au fost reflectate în situaţii uzuale/cotidiene, în 37% din materiale – în circumstanţe 
conflictuale şi în 12% – în circumstanţe festive. Comparativ cu alte grupuri sociale, subiectele despre 
femei au fost mediatizate mai frecvent în circumstanţe conflictuale (37% versus 31%) şi în 
circumstanţe festive (12% versus 5%) (vezi Diagrama 84). 
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Diagrama 84. Modalitatea mediatizării subiectelor cu referinţă la femei, % 
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Pe posturi de televiziune, ProTV, Prime, TV7 şi NIT au mediatizat subiectele despre femei în 2/3 

din materiale în situaţii cotidiene. Postul de televiziuune Moldova 1 a mediatizat femeile în mai bine 
de jumătate din materiale în situaţii conflictuale (vezi Diagrama 85). 

 

Diagrama 85. Modalitatea mediatizării subiectelor cu referinţă la femei, % materiale 
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Dacă comparăm modalitatea de mediatizare a subiectelor despre femei cu modalitatea de 
mediatizare a subiectelor despre alte grupuri sociale, atunci putem observa că în cazul posturilor de 
televiziune TV7, Prime, NIT şi ProTV ambele grupuri au fost mediatizate mai frecvent în circumstanţe 
cotidiene (Diagrama 86). În cazul postului de televiziune Moldova 1, ambele grupuri au fost 
mediatizate mai frecvent în circumstanţe conflictuale.  
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Diagrama 86. Indexul modalităţii de mediatizare dominante a subiectelor cu referinţă la 
femei şi la alte grupuri 
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4.3. Imaginea şi rolul femeii promovate de posturile de televiziune 
 

Caracteristicile socio-demografice ale actorilor principali. Comparativ cu bărbaţii, posturile 
de televiziune au mediatizat mai frecvent femeile cu vârsta cuprinsă între 15 şi 17 ani şi mai puţin 
frecvent pe cele cu vârsta cuprinsă între 45 şi 59 de ani şi 60+ (Diagrama 87). 

Diagrama 87. Distribuirea actorilor principali după vârstă 
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Pe posturi de televiziune, Moldova 1, ProTV şi TV7 au mediatizat mai frecvent în calitate de 

actori principali femeile în vârstă de 30-44 de ani, NIT şi Prime – femeile în vârstă de 45-59 de ani. 
Totodată, toate posturile de televiziune au mediatizat mai puţin în calitate de actori principali femeile 
de până la 14 ani şi de peste 60 de ani (Diagrama 88). 
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Diagrama 88. Distribuirea actorilor principali – femei după vârstă, % 
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În funcţie de studii, în 46% din materiale actorii principali – femei au fost identificaţi drept 

persoane cu studii superioare sau superioare neterminate. În 52% din materiale nu a fost posibil de a 
determina studiile actorilor principali (Diagrama 89).  

Diagrama 89. Distribuirea actorilor principali după studii, % 
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Ponderea bărbaţilor cu studii superioare/superioare neterminate identificaţi în calitate de actori 
principali a fost mai mare decât cea a femeilor (55% şi 46%). 

Pe posturi de televiziune, mai bine de 2/3 din actorii principali – femei mediatizaţi de Prime şi 
ProTV şi peste 40% din cei mediatizaţi de Moldova 1, NIT şi TV7 nu au putut fi identificaţi după studii. 
Totodată, fiecare al doilea actor principal – femeie mediatizat de Prime, ProTV şi NIT au avut studii 
superioare sau superioare neterminate (Diagrama 87). În cazul posturilor de televiziune ProTV şi Prime 
ponderea actorilor principali – femei cu studii superioare sau superioare neterminate a fost mult mai 
mică (respectiv 24% şi 37%). 

 

Diagrama 90. Distribuirea actorilor principali – femei după studii pe posturi de 
televiziune, % 
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Analiza comparativă a statutului ocupaţional al actorilor principali mediatizaţi de posturile de 
televiziune a scos în evidenţă faptul că femeile au fost mediatizate mai frecvent decât bărbaţii în 
poziţiile de angajat în sfera culturii, sportului, mass-media (23% şi 17%), angajat în ONG (4% şi 2%), 
angajat în economie, industrie, agricultură (5% şi 3%), angajat în sfera socială/ servicii (12% şi 5%), 
neangajat în câmpul muncii (5% şi 2%). Totodată, bărbaţii au fost mediatizaţi mai frecvent decât 
femeile în poziţia de angajat al instituţiilor de stat (53% şi 25%) (Diagrama 91). 
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Diagrama 91. Distribuirea actorilor principali după statutul ocupaţional, % 
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În funcţie de statutul profesional, posturile de televiziune au mediatizat femeile mai frecvent 

decât bărbaţii în calitate de lucrător de rând (17% versus 13%) şi conducător din veriga medie (33% 
versus 30%). În schimb, bărbaţii au fost mediatizaţi mai frecvent în calitate de conducători din veriga 
superioară (37% versus 19%) (Diagrama 92). 

Diagrama 92. Distribuirea actorilor principali după statutul profesional, % 
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Durata apariţiei/intervenţiei actorilor principali. Conform rezultatelor studiului, ponderea 
duratei apariţiei/intervenţiei actorului principal – femeie a fost aproape egală cu cea a actorului 
principal – bărbat. Astfel, atât bărbaţii, cât şi femeile doar şi-au făcut apariţia în mai bine de 50% din 
timpul de emisie analizat. Totodată, femeile au intervenit în mod activ în 46% din volumul de emisie, 
iar bărbaţii – în 47% din volumul de emisie (Diagrama 93).  
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Diagrama 93. Ponderea duratei de apariţie/intervenţie a actorilor principali 
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Pe posturi de televiziune, actorii principali – femeile doar au apărut în cadru sau au fost 
după cadru în mai bine de 50% din volumul de emisie al TV7, Prime, NIT şi Moldova 1. În cazul 
postului de televiziune ProTV, femeile doar au apărut în cadru în 65% din volumul de emisie 
(Diagrama 94). 

Diagrama 94. Ponderea duratei de apariţie/intervenţie a actorilor principali pe posturi 
de televiziune, % volum de emisie 
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Mediul în care sunt arătaţi actorii principali. Femeile în calitate de actori principali au fost 
mediatizate mai frecvent în săli de conferinţe, concerte (21%), în studioul emisiunii (14%), în stradă, 
natură (13%), la locul de muncă (10%) (Diagrama 95). 
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Diagrama 95. Mediul în care sunt arătaţi actorii principali, % materiale 
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Comparativ cu bărbaţii, femeile au fost mai frecvent mediatizate în studioul emisiunii (14% 
versus 8%), în stradă, natură (13% versus 11%), la domiciliu, în gospodărie (4% versus 2%), la spital (3% 
versus 1%), în sala de sport, la odihnă (5% versus 4%). Bărbaţii, în schimb, au fost arătaţi mai frecvent 
decât femeile în săli de conferinţă (32% versus 21%), la locul de muncă (12% versus 10%).  

Pe posturi de televiziune, femeile au fost mediatizate mai frecvent de Moldova 1 în săli de 
conferinţă, în studioul emisiunii şi în stradă. NIT a mediatizat mai frecvent actorii principali – femeile în 
săli de conferinţă, în stradă şi în alte locuri publice. ProTV a mediatizat mai frecvent actorii principali – 
femeile în săli de conferinţă, în stradă şi la locul de muncă. Prime a mediatizat mai frecvent femeile în 
calitate de actori principali în studioul emisiunii, în săli de conferinţă şi la locul de muncă. TV7 a 
reflectat femeile în calitate de actori principali mai frecvent în săli de conferinţă şi în stradă (Tabelul 4).  

Tabelul 4. Mediul în care este arătat actorul principal, % 

  Moldova 1 NIT ProTV Prime TV7 
în studioul emisiunii 
 17 4 2 26 7 
săli de conferinţă/concerte 
 19 34 19 15 37 
mediu general (o încăpere cu pereţi albi) 
 9 6 7 1 7 
la domiciliu/în gospodărie 
 6 2 7 3 1 
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Rolul actorului principal. În 80% din materiale femeile sunt arătate în calitate de actori activi 

care promovează schimbarea. Ponderea materialelor în care bărbaţii sunt mediatizaţi în calitate de 
actori activi este mai redusă şi constituie doar 70% (Diagrama 96). 

Diagrama 96. Rolul actorului principal, % din materiale/secvenţe 
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Pe posturi de televiziune, ponderea materialelor în care femeile – actori principali au fost 
mediatizate în calitate de persoane active a fost mai mare la postul de televiziune Moldova 1 (82%) şi 
mai redusă – la postul de televiziune ProTV (70%) (Diagrama 97). 

 

Diagrama 97. Rolul actorului principal pe posturi de televiziune, % din materiale/secvenţe 

84 16

80 20

70 30

82 18

79 21

Moldova 1

NIT

ProTV

Prime

TV7

activ 
pasiv

 
 

Atitudinea faţă de actorii principali. Enunţurile cu referinţă la femei difuzate de către 
posturile de televiziune au avut atât conotaţie favorizantă, cât şi nefavorizantă. Astfel, în 
enunţurile cu conotaţie favorizantă femeile au fost prezentate mai frecvent ca persoane care au 
atins performanţe profesionale înalte, persoane deştepte, creative, talentate, familiste, 
binevoitoare, apreciate, ambiţioase, curajoase, deosebite, renumite, fericite, responsabile, 
puternice, muncitoare, blânde etc.  

Enunţurile cu caracter nefavorizant, deşi mai puţine la număr, au prezentat femeile drept criminale (a 
comandat moartea soţului, a decedat intoxicată, a vândut copilul etc.), nevoiaşe, care necesită ajutor, 
neinformate, defavorizate, în stare de ebrietate, care au provocat accident rutier, s-au prostituat, au distrus 
familiile. 

În fiecare al zecelea enunţ femeile au fost caracterizate mai mult sub aspect sexist, cum ar fi de 
exemplu: blonde, roşcate, nude, senzuale, corpolente, slabe, femeie formată, plinuţă, bronzată, cu 
parametri ideali, tânără etc.  

Deşi materialele/emisiunile au inclus atât enunţuri favorizante, cât şi nefavorizante cu referinţă 
la femei, analiza per ansamblu a enunţurilor şi a contextelor în care au fost prezentate femeile în 
calitate de actori principali ne-a condus la concluzia că posturile de televiziune au manifestat o 
atitudine neutră faţă de femei şi bărbaţi în toate materialele difuzate în perioada supusă studiului (vezi 
Diagrama 98). 
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Diagrama 98. Atitudinea posturilor de televiziune faţă de actorii principali, % 
materiale/secvenţe 

 
Aşadar, în urma analizei materialelor cu referinţă la femei am ajuns la concluzia că acestea au 

constituit 16% din numărul total de materiale ori 24% din volumul de emisie supus analizei. 
Materialele cu referinţă la femei au fost difuzate mai frecvent de canalul Moldova 1, care a acordat şi 
cel mai mare volum de emisie acestora. Postul de televiziune TV7 a rezervat materialelor despre femei 
cel mai mic volum de emisie. Majoritatea materialelor cu referinţă la femei au fost ştiri.  

Comparativ cu alte grupuri de persoane, în materialele despre femei de mai bine de două ori mai 
frecvent au fost reflectate temele: cultură/mass-media/religie şi educaţie/ sănătate/protecţia socială şi mult 
mai rar: activitatea organelor centrale şi locale; sport, timpul liber; problema transnistreană/relaţii 
internaţionale; mediul ambiant şi ecologie/animale. Materialele despre femei s-au referit mai frecvent la 
următoarele subiecte: cultură şi divertisment, abilitare economică şi angajare în câmpul muncii, probleme 
sociale, accidente, întâmplări neprevăzute, statutul femeii, maladii incurabile şi sănătate. Totodată, în aceste 
materiale au fost reflectate mai puţin frecvent subiectele: condiţii de trai şi vecinătate, mediul ambiant, 
politica şi activitatea partidelor, activitatea APL. Comparativ cu alte grupuri sociale, subiectele despre femei au 
fost mediatizate mai frecvent în circumstanţe conflictuale şi în circumstanţe festive.  

Posturile de televiziune au mediatizat mai frecvent în calitate de actori principali femeile cu vârsta 
cuprinsă între 30 şi 44 de ani, cu studii superioare sau superioare neterminate. Comparativ cu bărbaţii, 
femeile au fost mediatizate mai frecvent în calitate de angajate în domeniile cultură, mass-media, sfera 
socială şi servicii ori neangajate în câmpul muncii şi mai puţin frecvent în calitate de angajaţi ai instituţiilor 
de stat. Femeile au fost mediatizate mai frecvent decât bărbaţii în calitate de lucrători de rând şi 
conducători din veriga medie. În schimb, bărbaţii au fost mediatizaţi mai frecvent în calitate de conducători 
din veriga superioară. Comparativ cu bărbaţii, femeile au fost mai frecvent mediatizate în studioul 
emisiunii, în stradă, natură, la domiciliu, în gospodărie, la spital, în sala de sport, la odihnă. Bărbaţii, în 
schimb, au fost arătaţi mai frecvent decât femeile în săli de conferinţă şi la locul de muncă.  

Ponderea materialelor în care femeile sunt arătate în calitate de actori activi care promovează 
schimbarea este mai mare decât cea a bărbaţilor. Posturile de televiziune au manifestat o atitudine 
neutră atât faţă de femei, cât şi faţă de bărbaţi în calitate de actori principali în toate materialele 
difuzate în perioada supusă studiului. 
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Capitolul V. Mediatizarea persoanelor în etate  
 
 
5.1. Frecvenţa materialelor despre persoanele în etate 

 

În total în perioada supusă studiului posturile de televiziune au difuzat 108 materiale în care au 
fost reflectate persoanele în etate. Materialele în cauză au constituit 0,3% din numărul total de 
materiale supuse analizei. Volumul total de emisie a materialelor despre persoanele în etate a 
constituit 12371 secunde sau 0,5% din volumul de emisie supus analizei. 

Pe posturi de televiziune, NIT a acordat cel mai mare volum de emisie materialelor despre 
persoanele în etate (1,2% din volumul total de emisie), după care urmează Moldova 1 cu 0,5% din 
volumul de emisie, ProTV cu 0,4% din volumul de emisie, Prime cu 0,3% din volumul de emisie şi în 
cele din urmă TV7 cu doar 0,05% din volumul de emisie (Diagrama 99). 

 

Diagrama 99. Ponderea materialelor destinate persoanelor în etate, % din volumul de 
emisie 
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Plasarea materialelor. Materialele despre persoanele în etate mai frecvent decât 
materialele despre alte grupuri de persoane au fost plasate printre primele zece. Astfel, conform 
Diagramei de mai jos, 63% din materialele despre persoanele în etate au fost plasate printre 
primele zece. În cazul altor grupuri de persoane, doar 54% din materiale au fost plasate printre 
primele zece materiale. 
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Diagrama 100. Plasarea materialelor despre persoanele în etate, %  
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Pe posturi de televiziune, TV7 a distribuit 100% din materiale printre primele zece, NIT – 62% din 

materiale, ProTV – 61% din materiale, Moldova 1 – 56% din materiale şi Prime – 50% din materiale 
(Diagrama 101). 

Diagrama 101. Plasarea materialelor despre persoanele în etate, % 
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5.2. Temele şi subiectele asociate cu persoanele în etate 

 

Temele şi subiectele asociate cu persoanele în etate. Conform rezultatelor studiului, cele mai 
frecvente teme asociate cu persoanele în etate au fost: asistenţa şi protecţia socială, sănătatea şi 
problemele sociale. Astfel, ponderea materialelor la aceste teme a constituit 35% din numărul total de 
materiale. Comparativ cu alte grupuri de persoane, în cazul persoanelor în etate aceste teme au fost 
reflectate de şase ori mai frecvent (Diagrama 102). Mai puţin au fost reflectate temele ce ţin de sport, 
timp liber, mediul ambiant şi ecologie etc. 
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Diagrama 102. Distribuirea materialelor în funcţie de temele principale, % materiale 
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Pe posturi de televiziune, 60% din materialele despre persoanele în etate difuzate de Moldova 1 
au avut în calitate de temă principală sănătatea şi protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi (de trei 
ori mai mult decât în cazul altor grupuri de persoane). În cazul NIT, materialele la această temă au 
constituit 26% din numărul total de materiale. ProTV a difuzat la tema dată 39% din numărul total de 
materiale despre persoanele în etate (sau de cinci ori mai mult decât în cazul altor grupuri). Prime a 
difuzat la tema dată 50% din materialele despre persoanele în etate (de trei ori mai mult decât în cazul 
altor grupuri de persoane).  
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Diagrama 103. Distribuirea materialelor în funcţie de temele principale pe posturi de 
televiziune, % materiale 
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Comparativ cu alte grupuri de persoane, în cazul persoanelor în etate ProTV a difuzat de 
două ori mai multe materiale ce ţin de infracţionalitate/ordine publică/accidente (38%). În cazul 
TV7, 100% din materiale s-au referit la tema: activitatea organelor administraţiei publice locale şi 
centrale. Foarte puţine materiale au fost difuzate sau aproape au lipsit la temele ce ţin de relaţiile 
de muncă, sport/timpul liber, transport/tehnologii, mediul ambiant şi ecologia, relaţii 
internaţionale etc. 

Temele despre persoanele în etate au fost asociate mai frecvent cu următoarele subiecte: 
probleme sociale, ajutoare sociale, condiţii de trai şi vecinătate, abilitare economică şi angajare în 
câmpul muncii, cultură şi divertisment (Diagrama 104). 
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Diagrama 104. Subiectele reflectate în materialele despre persoanele în etate, % 
materiale 
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Pe posturi de televiziune, Moldova 1 a reflectat mai frecvent subiectele: probleme sociale, 

ajutoare sociale, cultură şi divertisment, aspecte culturale şi de limbă şi abilitare economică şi 
anagajare în câmpul muncii; NIT – probleme sociale, condiţii de trai şi vecinătate, cultură şi 
divertisment; ProTV – accidente, întâmplări neprevăzute, ajutoare sociale, probleme de familie, relaţii 
de familie, abilitare economică şi angajare în câmpul muncii, maladii incurabile şi sănătate; Prime – 
ajutoare sociale, accidente, întâmplări neprevăzute, crimă şi devianţă, abilitare economică şi angajare 
în câmpul muncii, aspecte culturale şi de limbă; TV7 – probleme sociale. 

Tabelul 5. Subiectele reflectate în materialele despre persoanele în etate pe posturi de 
televiziune,% 

  M
ol

do
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 1
 

N
IT

 

Pr
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V
 

Pr
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TV
 7

 

crimă şi devianţă 
 6  12 14   
maladii incurabile şi sănătate 
 2  17    
abilitare economică şi angajare în câmpul muncii  
 10 4 17 14  
condiţii de trai şi vecinătate 
 6 23     
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aspecte culturale şi de limbă 
 

10   14  

accidente, întâmplări neprevăzute 
 

2 4 33 14  

ajutoare sociale 
 

17 8 17 36  

probleme sociale 
 

35 39  14 100 

cultură şi divertisment 
 

15 15    

politica şi activitatea partidelor 
 

 8    

probleme de familie, relaţii familiale 
 

  17   

sport 
 

  6   

Integrare/segregare 
 

   7  

administraţia publică şi locală 
 

   7  

 

Modalitatea de mediatizare a subiectelor ce ţin de persoane în etate. Subiectele ce ţin de 
persoane în etate au fost mediatizate în mai bine de 50% din materiale în circumstanţe cotidiene. 
Comparativ cu materialele consacrate altor grupuri de persoane, subiectele despre persoanele în etate 
(38%) au fost reflectate mai frecvent în circumstanţe conflictuale decât subiectele cu referinţă la alte 
grupuri de persoane (32%) (Diagrama 105).  

Diagrama 105. Modalitatea mediatizării persoanelor în etate, % materiale 
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Pe posturi de televiziune, TV7, Prime şi NIT au mediatizat subiectele ce ţin de persoane în etate 
în mai bine de 2/3 din materiale în situaţii cotidiene (vezi Diagrama 106). Mediatizarea subiectelor ce 
ţin de persoanele în etate în cazul acestor posturi de televiziune este în mare parte similară cu 
mediatizarea altor grupuri de persoane. Indexul modalităţii de mediatizare dominantă a ambelor 
grupuri este aproape de 1 (vezi Diagrama 107).  
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Diagrama 106. Modalitatea mediatizării persoanelor în etate, % 
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Postul de televiziune ProTV a mediatizat subiectele ce ţin de persoanele în etate în 2/3 din materiale 
în situaţii conflictuale. În cazul altor grupuri de persoane, subiectele au fost reflectate în majoritatea 
materialelor în situaţii cotidiene. Astfel, indexul modalităţii de mediatizare dominantă în cazul persoanelor 
în etate este de -0,2 în favoarea circumstanţelor conflictuale, iar indexul modalităţii de mediatizare 
dominantă în cazul altor grupuri de persoane este de +0,5 (în favoarea circumstanţelor cotidiene).  

Postul de televiziune Moldova 1 a mediatizat subiectele ce ţin de persoanele în etate în fiecare al 
doilea material în situaţii conflictuale (indexul mediatizării dominante este de -0,08, în favoarea 
circumstanţelor conflictuale). În cazul altor grupuri de persoane, subiectele au fost mediatizate în 
majoritatea materialelor în situaţii similare. Astfel, indexul modalităţii de mediatizare dominantă este 
de -0,3 (în favoarea circumstanţelor conflictuale) (vezi Diagrama 107).  

Diagrama 107. Indexul modalităţii de mediatizare dominantă a persoanelor în etate şi a 
altor grupuri de persoane 
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5.3. Imaginea şi rolul persoanelor în etate promovate de posturile de 
televiziune 

 

Caracteristicile socio-demografice ale actorilor principali. În fiecare al doilea material despre 
persoanele în etate actorul principal a fost reprezentat de un grup de persoane sau de organizaţii. În 
29% din materiale, în calitate de actor principal au fost femeile şi în 21% din materiale în calitate de 
actori principali au fost bărbaţii. Comparativ cu materialele în care au fost reflectate alte grupuri de 
persoane, în materialele în care au fost reflectate persoanele în etate, femeile au fost mediatizate de 
două ori mai frecvent, iar bărbaţii – de două ori mai rar (vezi Diagrama 108). 

Diagrama 108. Distribuirea actorilor principali în funcţie de sex, % 
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Pe posturi de televiziune, în materialele difuzate de postul de televiziune TV7 nu au fost identificaţi 
actorii principali, acestea referindu-se în mare parte la problemele cu care se confruntă persoanele în etate. În 
mai bine de 2/3 din materialele difuzate de Prime şi de NIT, în 48% din materialele difuzate de Moldova 1 şi în 
10% din materialele difuzate de ProTV în calitate de actor principal au fost grupurile de persoane sau 
organizaţiile. În restul materialelor difuzate de ProTV şi Moldova 1, femeile au fost reprezentate mai frecvent 
decât bărbaţii în rolul de actori principali. În cazul postului de televiziune NIT, bărbaţii au fost reprezentaţi mai 
frecvent decât femeile în calitate de actori principali (vezi Diagrama 109). 

Diagrama 109. Distribuirea actorilor principali în funcţie de sex pe posturi de 
televiziune, % 
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În majoritatea materialelor în care au fost reflectate persoanele în etate, studiile actorilor 
principali nu au putut fi identificate. Astfel, din Diagrama 110 putem observa că doar în cazul a 6% din 
actorii principali – persoane în etate studiile au putut fi identificate, aceştia dispunând de studii 
superioare sau superioare nefinisate. 

Diagrama 110. Distribuirea actorilor principali în funcţie de studii, % 
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În cazul majorităţii materialelor în care au fost reflectate persoanele în etate nu a fost posibil de 
a determina ocupaţia actorilor principali. 

Durata apariţiei/intervenţiei actorilor principali. Persoanele în etate mai frecvent ca alte grupuri 
de persoane doar au apărut în ştiri/emisiuni, fără a interveni cu anumite comentarii/sugestii (Diagrama 
111). Astfel, din diagrama de mai jos putem observa că persoanele în etate şi-au făcut apariţia în 61% din 
volumul de emisie destinat lor şi au intervenit în 39% din volumul de emisie. 

Diagrama 111. Ponderea duratei de apariţie/intervenţie a actorilor principali, % din 
total timp 
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Pe posturi de televiziune, în mai bine de 2/3 din volumul timpului de emisie destinat persoanelor în 
etate de către Moldova 1, Prime şi ProTV, actorii principali doar şi-au făcut apariţia în cadru sau au fost 
prezenţi în spatele cadrului. În cazul postului de televiziune NIT, actorii principali şi-au făcut apariţia în 54% 
din volumul de timp de emisie şi au intervenit în 45% din volumul de timp de emisie (Diagrama 112). 
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Diagrama 112. Ponderea duratei de apariţie/intervenţie a actorilor principali pe posturi 
de televiziune, % din total timp 
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Mediul în care sunt arătaţi actorii principali. În majoritatea materialelor difuzate de posturile de 
televiziune actorul principal nu este arătat ori este arătat la domiciliu, în stradă, într-un mediu general. 

Diagrama 113. Mediul în care sunt arătate persoanele în etate, % materiale/secvenţe 
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Comparativ cu alte grupuri, persoanele în etate au fost arătate de 15 ori mai frecvent la 

domiciliu, de două ori mai frecvent într-un mediu general, de patru ori mai frecvent în instituţii 
educaţionale, de două ori mai frecvent în stradă. Au fost arătate mai puţin sau nu au fost arătate deloc 
de posturile de televiziune la locul de muncă, în săli de conferinţă, în natură etc. 
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Pe posturi de televiziune, în mai bine de 70% din materialele difuzate de Prime, actorul principal 
– persoana în etate nu este arătat sau este arătat în stradă. În peste 70% din materialele difuzate de 
ProTV actorul principal nu este arătat sau este arătat la spital şi la domiciliu. În peste 70% din 
materialele difuzate de NIT actorul principal este arătat în stradă şi la domiciliu. În mai bine de 70% din 
materialele difuzate de Moldova 1, actorul principal este arătat la domiciliu, într-un mediu general 
(pereţi albi) sau nu este arătat (Diagrama 114).  

Diagrama 114. Mediul în care sunt arătate persoanele în etate pe posturi de televiziune, 
% materiale/secvenţe 
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Rolul actorului principal. Persoanele în etate au fost arătate în rol activ mai frecvent decât alte 
grupuri de persoane. Astfel, în 67% din materiale, persoanele în etate au fost arătate drept active şi în 
33% – drept pasive. 

Diagrama 115. Rolul actorului principal, % din materiale/secvenţe 
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Pe posturi de televiziune, persoanele în etate au fost arătate drept persoane active în mai bine 
de 2/3 din materialele difuzate de Moldova 1, ProTV şi NIT şi în mai bine de 50% din materialele 
difuzate de Prime (Diagrama 116). 

Diagrama 116. Rolul actorului principal - persoană în etate pe posturi de televiziune, % 
din materiale/secvenţe 
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Atitudinea posturilor de televiziune faţă de actorii principali. În 96% din materiale, 

atitudinea posturilor de televiziune faţă de persoanele în etate a fost neutră, în 2% – pozitivă şi în 2% – 
negativă.  

 

Diagrama 117. Atitudinea manifestată de posturile de televiziune faţă de actorii 
principali, % materiale/secvenţe 
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Enunţurile favorizante cu privire la persoanele în etate s-au referit în special la meritele din 
trecut ale acestor persoane, la faptul că sunt bune, înţelepte, pasionate, dispun de bunul simţ, au grijă 
de nepoţi, sunt pasionate, fidele şi bucuroase. Doar în cazul a patru enunţuri, oamenii în etate au fost 
calificaţi drept profesionişti în domeniu. 

Enunţurile nefavorizante cu referinţă la persoanele în etate au fost următoarele: beneficiază de 
ajutor, bolnavi, îmbătrâniţi accelerat, vârstnic etc. 

În urma analizei materialelor despre persoane în etate am ajuns la concluzia că acestea au 
constituit doar 0,3% din numărul total de materiale supuse analizei/ sau 0,5% din volumul de emisie 
supus analizei. Pe posturi de televiziune, NIT a acordat cel mai mult volum de emisie materialelor 
despre persoanele în etate. Materialele despre persoanele în etate mai frecvent decât materialele 
despre alte grupuri de persoane au fost plasate printre primele zece materiale. 

Cele mai frecvente teme asociate cu persoanele în etate au fost: asistenţa şi protecţia 
socială, sănătatea şi problemele sociale. Comparativ cu alte grupuri de persoane, în cazul 
persoanelor în etate aceste teme au fost reflectate de şase ori mai frecvent. Temele despre 
persoanele în etate au fost asociate mai frecvent cu următoarele subiecte: probleme sociale, 
ajutoare sociale, condiţii de trai şi vecinătate, abilitare economică şi angajare în câmpul muncii, 
cultură şi divertisment. Comparativ cu alte grupuri de persoane, subiectele despre persoanele în 
etate au fost reflectate mai frecvent în circumstanţe conflictuale decât subiectele cu referinţă la 
alte grupuri de persoane. 

Actorii principali în materialele despre persoanele în etate au fost mai frecvent femei. În 
majoritatea materialelor, studiile, ocupaţia, statutul social al actorilor principali nu au putut fi 
identificate. Ei au fost arătaţi în calitate de persoane active, dar mai frecvent doar au apărut pe 
ecran sau după ecran, fără a interveni cu anumite comentarii. Mediile în care au fost arătaţi actorii 
principali au fost: domiciliul, strada, o încăpere cu pereţi albi. Astfel, comparativ cu alte grupuri de 
persoane, persoanele în etate au fost arătate de 15 ori mai frecvent la domiciliu, de două ori mai 
frecvent într-un mediu general, de patru ori mai frecvent în instituţii educaţionale, de două ori mai 
frecvent în stradă. 

În majoritatea materialelor, atitudinea posturilor de televiziune faţă de persoanele în etate a fost 
neutră.  
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Capitolul 6. Mediatizarea persoanelor sărace  
 

6.1. Frecvenţa materialelor despre persoanele sărace 
 

Deşi statistica afirmă că în Republica Moldova mai bine de 30% din populaţie trăieşte la limita 
sărăciei, persoanele sărace au fost destul de puţin mediatizate de posturile de televiziune în perioada 
respectivă. În total posturile de televiziune au difuzat 25 de materiale în care au fost reflectate 
persoanele sărace. Materialele în cauză au constituit 0,1% din numărul total de materiale supuse 
analizei. Volumul total de emisie a materialelor în care au fost reflectate persoanele sărace a constituit 
2695 secunde sau 0,1% din volumul de emisie supus analizei. 

Pe posturi de televiziune, Moldova 1 a alocat cel mai mult timp de emisie persoanelor în cauză 
(0,2%), iar televiziunea Prime – cel mai puţin timp de emisie (0,05%). Postul de televiziune TV7 nu a 
difuzat nici un material cu referinţă la persoanele sărace (Diagrama 118). 

Diagrama 118. Ponderea materialelor despre persoanele sărace, % volum de emisie 
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Tipologia materialelor despre persoanele sărace. 100% din materialele despre persoanele 
sărace difuzate de posturile de televiziune au fost ştiri.  

Diagrama 119. Distribuirea materialelor în funcţie de tipul lor, % materiale 
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6.2. Temele şi subiectele asociate cu persoanele sărace 
 

Analiza materialelor despre persoanele sărace a scos în evidenţă următoarele teme principale 
asociate cu acest grup de persoane: asistenţă şi protecţie socială, probleme sociale, corupţie/ 
infracţionalitate, economie, comerţ şi aspecte ce ţin de relaţiile de muncă (Diagrama 120).  

Diagrama 120. Distribuirea materialelor despre persoanele sărace în funcţie de temele 
principale, % materiale 
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Pe posturi de televiziune, 34% din materialele difuzate de Prime au avut în calitate de temă 
principală asistenţa şi protecţia socială, 33% din materiale – probleme sociale şi 33% din teme – 
demonstraţii/proteste (Diagrama 121). 

Diagrama 121. Distribuirea materialelor despre persoanele sărace în funcţie de temele 
principale pe posturi de televiziune, % materiale 
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67% din materialele difuzate de ProTV au avut în calitate de temă principală 
corupţia/infracţionalitatea şi 33% – educaţia. 100% din materialele difuzate de NIT au avut drept temă 
principală asistenţa şi protecţia socială. Aspectele tematice mediatizate de Moldova 1 au fost puţin 
mai variate şi s-au referit la probleme sociale, relaţiile de muncă, economie şi comerţ, asistenţă şi 
protecţie socială şi corupţie/infracţionalitate.  

Temele secundare în materialele despre persoanele sărace s-au referit mai frecvent la asistenţă 
şi protecţie socială, probleme sociale, economie şi comerţ (Diagrama 122). 

Diagrama 122. Distribuirea materialelor despre persoanele sărace în funcţie de temele 
secundare, % materiale 
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Subiectele reflectate în materialele despre persoanele sărace. Subiectele de bază reflectate 
în materialele despre persoanele sărace au fost următoarele: abilitare economică şi angajare în câmpul 
muncii, condiţii de trai şi vecinătate, probleme sociale şi infracţionalitate/furturi.  

Diagrama 123. Subiectele reflectate în materialele despre persoanele sărace, % 
materiale/secvenţe 
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Pe posturi de televiziune, Prime a mediatizat mai frecvent subiectul ajutoare sociale, ProTV – 
infracţionalitate/furturi, NIT – abilitare economică, angajare în câmpul muncii şi condiţii de trai şi vecinătate, 
Moldova 1 – abilitare economică, angajare în câmpul muncii şi probleme sociale (Diagrama 124). 

Diagrama 124. Subiectele reflectate în materialele despre persoanele sărace, % 
materiale/secvenţe 
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Modalitatea de mediatizare a subiectelor despre persoanele sărace. Subiectele despre 
persoanele sărace au fost mediatizate mai frecvent în circumstanţe conflictuale decât subiectele 
despre alte grupuri de persoane (Diagrama 125). Astfel, în cazul materialelor despre persoane sărace 
subiectele au fost reflectate în circumstanţe conflictuale în 56% din materiale, iar în cazul altor grupuri 
de persoane – în 32% din materiale.  

Diagrama 125. Modalitatea mediatizării subiectelor despre persoanele sărace, % 
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Pe posturi de televiziune, subiectele despre persoane sărace au fost arătate mai frecvent în 

circumstanţe conflictuale de Prime (67%), ProTV (67%) şi Moldova 1 (67%). În 100% din materialele 
difuzate de NIT persoanele sărace au fost mediatizate în circumstanţe cotidiene.  
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Diagrama 126. Modalitatea mediatizării persoanelor sărace pe posturi de televiziune, % 
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Comparând modalitatea de mediatizare a persoanelor sărace cu cea a altor grupuri de persoane, 
putem observa că în cazul posturilor de televiziune Prime şi ProTV indexul dominant al modalităţii de 
mediatizare în cazul persoanelor sărace tinde mai mult spre circumstanţe conflictuale, iar în cazul altor 
grupuri de persoane – spre circumstanţe cotidiene. În cazul posturilor de televiziune Moldova 1 şi NIT 
ambele grupuri de persoane au fost mediatizate în circumstanţe similare (vezi Diagrama 127). 

Diagrama 127. Indexul modalităţii dominante de mediatizare a persoanelor sărace şi 
grupului majoritar 
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6.3. Imaginea şi rolul persoanelor sărace promovate de posturile de 
televiziune 

 

Caracteristicile socio-demografice ale actorilor principali. În 50% din materialele în care au 
fost reflectate persoanele sărace, în calitate de actor principal au fost mediatizate grupurile de 
persoane sau organizaţiile care apără drepturile persoanelor sărace. În restul materialelor în care au 
fost reflectate persoanele sărace, femeile au fost mediatizate mai frecvent în calitate de actori 
principali decât bărbaţii (31% femei şi 19% bărbaţi) (Diagrama 128). 

Prime 

Moldova 1

ProTV 
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Diagrama 128. Distribuirea actorilor principali după sex, % materiale 
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Pe posturi de televiziune, Moldova 1 a mediatizat în 56% din materiale grupuri de persoane 

sau organizaţii în calitate de actor principal şi în 44% din materiale – femeile. În cazul postului de 
televiziune NIT, în 100% din materialele difuzate actorii principali au fost reprezentaţi prin grupuri 
de persoane/organizaţii. În cazul postului de televiziune ProTV, 67% din actorii principali au fost 
bărbaţi şi 33% – femei. În cazul postului de televiziune Prime, în 50% din materiale actorul 
principal a fost reprezentat de grupuri de persoane/organizaţii şi în alte 50% din materiale – de 
bărbaţi (vezi Diagrama 129). 

Diagrama 129. Distribuirea actorilor principali dupa sex, % materiale 
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Analiza actorilor principali – persoane sărace după vârstă a scos în evidenţă faptul că în 50% din 
materiale vârsta nu a putut fi identificată, iar în 38% din materiale actorii principali au fost mai în vârstă 
de 45 de ani (Diagrama 130). 
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Diagrama 130. Distribuirea actorilor principali după vârstă, % materiale 
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Pe posturi de televiziune, în 50% din materialele difuzate de Prime vârsta actorului nu a 
putut fi identificată, iar în cazul altor 50% din materiale, actorii principali au fost între vârsta de 45 
şi 59 de ani. În 67% din materialele difuzate de ProTV actorul principal a fost în vârstă de 45-59 de 
ani, iar în 33% din materiale – în vârstă de 15-29 de ani. În 100% din materialele difuzate de NIT 
criteriul de vârstă nu a putut fi aplicat pentru actorul principal. În 56% din materialele difuzate de 
Moldova 1 vârsta actorului principal nu a putut fi identificată, iar în 33% din materiale actorul 
principal a avut vârsta de peste 60 de ani.  

Diagrama 131. Distribuirea actorilor principali după vârstă pe posturi de televiziune, % 
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Analiza actorilor principali – persoane sărace în funcţie de studii a scos în evidenţă faptul că în 

majoritatea materialelor difuzate de posturile de televiziune criteriul de studii nu a putut fi aplicat/ 
identificat sau că actorul principal are un nivel de studii redus sau nu are studii (vezi Diagrama 132). 
Comparativ cu alte grupuri de persoane, în cazul persoanelor sărace ponderea actorilor principali care 
nu au putut fi identificaţi după studii şi a celor cu nivel de studii redus sau fără studii este mai mare. 
Astfel, din Diagrama de mai jos putem observa că în cazul persoanelor sărace, ponderea actorilor 
principali cu nivel redus de studii este de 13 ori mai mare decât în cazul altor grupuri şi nu a fost 
identificat nici un actor cu studii superioare. În cazul altor grupuri de persoane fiecare al treilea actor 
principal mediatizat a avut studii superioare. 
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Diagrama 132. Distribuirea actorilor după statutul educaţional, % materiale 
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Pe posturi de televiziune, în 100% din materialele difuzate de Prime şi NIT nu au putut fi 

identificate studiile actorilor principali – persoane sărace. În 33% din materialele difuzate de ProTV 
persoanele sărace au fost fără studii. În 11% din materialele difuzate de Moldova 1 persoanele sărace 
au avut studii medii incomplete (Diagrama 133). 

 

Diagrama 133. Distribuirea actorilor principali – persoane sărace după statutul 
educaţional pe posturi de televiziune, % materiale 
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În funcţie de statutul ocupaţional, în 50% din materiale criteriul de statut ocupaţional nu a putut 
fi aplicat sau ocupaţia actorilor principali nu a putut fi identificată. În restul materialelor persoanele cu 
dizabilităţi, pensionarii, neangajaţii în câmpul muncii au fost mai frecvent în calitate de actori 
principali (Diagrama 134). 
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Diagrama 134. Distribuirea actorilor principali după statutul ocupaţional, % materiale 
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Pe posturi de televiziune, în 100% din materialele difuzate de Prime şi NIT statutul ocupaţional al 
actorilor principali nu a putut fi identificat sau criteriul ocupaţional nu a putut fi aplicat. În 67% din 
materialele difuzate de ProTV actorii principali au fost persoane neangajate în câmpul muncii, iar în 
33% din materiale – angajaţi pe cont propriu. În 45% din materialele difuzate de Moldova 1 actorii 
principali au fost pensionarii/ persoanele cu dizabilităţi, în 44% din materiale statutul ocupaţional nu a 
putut fi identificat/aplicat şi în 11% din materiale actorii principali au fost elevi/studenţi. 

Diagrama 135. Distribuirea actorilor principali după statutul ocupaţional pe posturi de 
televiziune, % materiale 
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Ponderea duratei de apariţie/intervenţie a actorului principal. În mai bine de jumătate din 

timpul de emisie, actorii principali – persoane sărace doar au apărut în cadru sau după cadru, fără a 
interveni cu anumite comentarii sau opinii. Comparativ cu alte grupuri de persoane ponderea 
persoanelor sărace care doar au apărut în cadru este mai mare, iar a celor care au intervenit este mai 
mică (vezi Diagrama 136).  
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Diagrama 136. Ponderea duratei de apariţie/intervenţie a actorilor principali, % din total 
timp 
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Pe posturi de televiziune, ponderea duratei intervenţiilor actorilor principali a fost mai mare în 

cazul posturilor de televiziune NIT, ProTV şi Prime şi mai mică în cazul postului de televiziune Moldova 
1 (Diagrama 137). 

Diagrama 137. Ponderea duratei de apariţie/intervenţie a actorilor principali – 
persoane sărace pe posturi de televiziune, % din total timp 
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Mediul în care sunt arătaţi actorii principali. Persoanele sărace au fost mediatizate de 4 ori 

mai frecvent decât alte grupuri de persoane în stradă, de 13 ori mai frecvent – la spital, de 13 ori mai 
frecvent – în instituţii educaţionale, de două ori mai frecvent într-un mediu general – o încăpere cu 
pereţi albi (Diagrama 138). 
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Diagrama 138. Mediul în care sunt arătaţi actorii principali, % materiale/secvenţe 
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Pe posturi de televiziune, Moldova 1 a mediatizat mai frecvent persoanele sărace în stradă, 

Prime – în stradă, ProTV – la spital (Diagrama 139). 

Diagrama 139. Mediul în care sunt arătaţi actorii principali, % materiale/secvenţe 
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Rolul actorului principal. Persoanele sărace comparativ cu alte grupuri de persoane au fost 
mediatizate mai frecvent în calitate de persoane active (pentru comparare: 51% – alte grupuri şi 88% – 
persoanele sărace) (Diagrama 140). 

Diagrama 140. Rolul actorului principal, % materiale 
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Atitudinea posturilor de televiziune faţă de actorii principali. În 88% din materialele 
difuzate despre persoanele sărace atitudinea posturilor de televiziune faţă de actorii principali a fost 
una neutră, iar în 12% din materiale – una pozitivă (Diagrama 141). 

Diagrama 141. Atitudinea posturilor de televiziune faţă de actorii principali (persoane 
sărace), % materiale/secvenţe 
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În concluzie, putem menţiona că persoanele sărace au fost destul de puţin mediatizate de 
posturile de televiziune în perioada respectivă. Materialele despre persoane sărace au constituit 
0,1% din numărul total de materiale supuse analizei sau 0,1% din volumul de emisie supus 
analizei.  

Analiza materialelor despre persoanele sărace a scos în evidenţă următoarele teme principale 
asociate cu acest grup de persoane: asistenţă şi protecţie socială, probleme sociale, corupţie/ 
infracţionalitate, economie, comerţ şi aspecte ce ţin de relaţiile de muncă. Subiectele de bază 
reflectate în materialele despre persoanele sărace au fost următoarele: abilitare economică şi angajare 
în câmpul muncii, condiţii de trai şi vecinătate, probleme sociale şi infracţionalitate/furturi. Subiectele 
despre persoanele sărace au fost mediatizate mai frecvent în circumstanţe conflictuale decât 
subiectele despre alte grupuri de persoane. 

În calitate de actori principali în materialele despre persoane sărace au fost mai frecvent femeile, 
persoanele mai în vârstă de 45 de ani, fără studii sau cu un nivel de studii redus, persoane cu 
dizabilităţi, pensionari, neangajaţi în câmpul muncii. În mai bine de jumătate din timpul de emisie, 
actorii principali – persoane sărace doar au apărut în cadru sau după cadru, fără a interveni cu anumite 
comentarii sau opinii. Comparativ cu alte grupuri de persoane, ponderea persoanelor sărace care doar 
au apărut în cadru este mai mare, iar a celor care au intervenit este mai mică. Persoanele sărace au fost 
mediatizate de patru ori mai frecvent decât alte grupuri de persoane în stradă, de 13 ori mai frecvent – 
la spital, de 13 ori mai frecvent – în instituţii educaţionale, de două ori mai frecvent – într-un mediu 
general – o încăpere cu pereţi albi. Persoanele sărace, comparativ cu alte grupuri de persoane, au fost 
mediatizate mai frecvent în calitate de persoane active. 

În 88% din materialele difuzate despre persoanele sărace atitudinea posturilor de televiziune 
faţă de actorii principali a fost una neutră, iar în 12% din materiale – una pozitivă. 
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Concluzii şi recomandări 
 

În urma cercetării am constatat că posturile de televiziune din Republica Moldova acordă un 
volum de emisie redus materialelor cu referinţă la persoanele cu dizabilităţi fizice şi intelectuale, 
persoanele HIV+, homosexuali, persoane în etate, persoanele sărace, de etnie romă, femei.  

Majoritatea materialelor/secvenţelor cu referinţă la grupurile vulnerabile mediatizate în 
perioada studiului au avut un caracter informativ şi au fost mediatizate accidental şi segregativ în 
contextul unor evenimente de conflict, accidente, situaţii mai puţin ordinare. 

Temele şi subiectele asociate cu persoanele cu dizabilităţi fizice şi intelectuale, persoanele în 
etate, persoanele sărace au fost focusate mult mai frecvent pe aspectele ce ţin de sănătate, asistenţă 
socială, protecţie socială, probleme sociale decât temele şi subiectele asociate cu alte grupuri de 
persoane. Mai puţin au fost mediatizate sau nu au fost mediatizate deloc temele/subiectele privind 
integrarea comunitară reuşită a acestor grupuri de persoane, rolurile lor valorizante în familie şi 
comunităţi, implicarea lor în acţiunile din comunitate, relaţiile frumoase stabilite cu alte grupuri de 
persoane din comunitate, incluziunea şcolară a persoanelor cu dizabilităţi etc. Faptul în cauză denotă 
că posturile de televiziune continuă să susţină şi să promoveze imaginea stereotipică a grupurilor de 
persoane în cauză, acestea fiind reprezentate drept persoane bolnave, neputincioase, incapabile de a 
munci, sărmane, care au nevoie de susţinerea permanentă a statului.  

Temele şi subiectele cu referinţă la persoanele homosexuale au fost asociate mai frecvent cu 
aspectele de discriminare/nondiscriminare, practici religioase, comportamente imorale, violenţă/ 
agresivitate decât temele/subiectele cu referinţă la alte grupuri sociale. În cazul materialelor cu 
referinţă la persoanele de etnie romă, temele cele mai frecvent mediatizate au fost educaţia, 
respectarea drepturilor omului şi cultura, arta, divertismentul.  

Posturile de televiziune continuă să promoveze în mod diferit imaginea femeilor decât pe cea a 
bărbaţilor. Astfel, temele şi subiectele cu referinţă la femei au fost focusate mai frecvent pe aspectele 
din domeniile considerate feminine, cum ar fi: cultură/mass-media/sănătate/protecţie socială etc. 
Totodată, temele şi subiectele cu referinţă la bărbaţi au fost focusate mai mult pe activitatea organelor 
locale şi centrale, politica şi activitatea partidelor, relaţii internaţionale, mediul ambiant şi ecologie, 
sport, timp liber etc. Bărbaţii mai frecvent decât femeile au fost mediatizaţi în calitate de persoane cu 
studii superioare şi cu statut social înalt – conducători de întreprindeţi, primari etc. Femeile au fost 
mediatizate mai frecvent decât bărbaţii în calitate de lucrători simpli, mame, bunici etc.  

Subiectele despre persoanele cu dizabilităţi, homosexuali, femei, persoanele în etate, romi sunt 
prezentate mai frecvent în situaţii conflictuale decât subiectele cu referinţă la alte grupuri de 
persoane. Acest fapt ne face să conchidem încă o dată că grupurile vulnerabile sunt mediatizate mai 
frecvent decât alte grupuri de persoane în mod accidental, în condiţii neordinare şi mai puţin frecvent 
în condiţii obişnuite. 

În materialele cu referinţă la persoanele cu dizabilităţi, homosexuali, persoanele în etate, 
persoanele sărace, actorii principali sunt mai frecvent reprezentaţi prin grupuri de persoane/ 
organizaţii decât în materialele cu referinţă la alte grupuri de persoane. De cele mai multe ori ei sunt 
arătaţi după cadru sau în cadru, fără a li se oferi posibilitatea de a interveni în discursul mediatic. 
Interesele acestor grupuri sunt exprimate de prezentatorii posturilor de televiziune sau de exponenţii 
altor grupuri. 
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Actorii principali din materialele cu referinţă la grupurile vulnerabile au fost mediatizaţi mai frecvent 
decât reprezentanţii altor grupuri în medii puţin valorizante, cum ar fi: la spital, în stradă, la domiciliu şi mai 
puţin frecvent sau deloc în medii valorizante, cum ar fi, de exemplu, locul de muncă, sălile de conferinţă, 
sălile de sport, studioul. Acest fapt a continuat să susţină prejudecăţile despre vulnerabilitatea lor. 

Rezultatele cercetării şi concluziile menţionate mai sus au fost prezentate unui grup de experţi 
din domeniul societăţii civile şi din domeniul mass-media şi discutate. Scopul acestei discuţii a fost de 
a vedea care este feedback-ul societăţii civile la rezultatele studiului şi totodată de a elabora 
recomandări practice privind îmbunătăţirea mediatizării grupurilor defavorizate din Republica 
Moldova. 

Majoritatea participanţilor la focus-grup au apreciat valoarea unor cercetări similare pentru 
promovarea de către mass-media a imaginii corecte a grupurilor defavorizate şi prevenirea 
fenomenelor de devalorizare şi discriminare a lor. Ei au menţionat că subreprezentarea grupurilor 
defavorizate la posturile de televiziune şi mediatizarea lor în condiţii nevalorizante reprezintă de fapt o 
discriminare indirectă a acestor grupuri de persoane. Totodată, participanţii la discuţie au conchis că 
atât mass-media, cât şi ONG-urile în domeniu se fac responsabile de mediatizarea corectă a grupurilor 
defavorizate şi de prevenirea discriminării acestor grupuri.  

În acest context, a fost menţionată importanţa monitorizării periodice a mediatizării, în special 
de către mass-media publică a grupurilor supuse discriminării. Monitorizarea va fi efectuată atât de 
către organele competente în domeniu, cum ar fi, de exemplu, Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului în cazul posturilor de televiziune, cât şi de ONG-urile care promovează respectarea 
drepturilor grupurilor de persoane supuse discriminării.  

O atenţie deosebită va fi acordată, conform opiniilor experţilor, dezvoltării politicilor în domeniul 
mass-media privind respectarea principiilor nondiscriminatorii în mediatizarea aspectelor despre diferite 
grupuri defavorizate. Grupurile socialmente vulnerabile trebuie să fie mediatizate în contexte mediatice 
similare cu celelalte grupuri de persoane. Imaginile lor trebuie să fie prezentate ocazional (şi nu în mod 
special), alături de imaginile altor semeni, accentul fiind pus nu pe mediatizarea segregativă a grupului 
dat, dar pe mediatizarea problemei ca atare. Persoanele defavorizate trebuie să fie portretizate ca 
persoane obişnuite şi totodată la fel de complexe ca alte persoane, nicidecum subdimensionate 
(bolnavi, păcătoşi etc.) sau supradimensionate (de ex., eroi). Persoanele defavorizate sunt egale cu 
celelalte persoane şi trebuie portretizate ca egale. Materialele/emisiunile ar trebui să sublinieze faptul că 
toate persoanele sunt diferite şi posedă capacităţi şi abilităţi diferite.  

Mass-media va acorda o atenţie specială implicării nemijlocite a reprezentanţilor grupurilor de 
persoane defavorizate în emisiunile radio şi TV. Anume ei sunt acei care cunosc mai bine problemele şi 
aspiraţiile grupurilor în cauză şi pot veni cu informaţii veridice despre viaţa acestor grupuri şi cu opinii 
şi recomandări valoroase privind soluţionarea problemelor mediatizate.  

Posturile de televiziune şi de radio publice vor dezvolta şi implementa politici clare de mediatizare a 
problemelor de importanţă socială. În acest context experţii s-au referit la aspectele ce ţin de grupurile 
defavorizate, cum ar fi, de exemplu: accesul lor la informaţie, educaţie, sănătate, muncă, locuinţă, calitatea 
vieţii grupurilor defavorizate, incluziunea lor în comunitate şi societate etc.  

Mass-media va acorda o atenţie sporită respectării principiilor etice în reflectarea persoanelor 
defavorizate şi utilizării corecte/nondiscriminatorii a terminologiei cu referinţă la acestea.  

Experţii au menţionat, de asemenea, importanţa capacităţii profesionale a jurnaliştilor în 
domeniul antidiscriminării şi toleranţei, eticii jurnalistice, modalităţii de reflectare a temelor şi 
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subiectelor cu referinţă la diferite grupuri defavorizate. Totodată, este necesară elaborarea unor 
ghiduri privind utilizarea terminologiei corecte aplicate în reflectarea diferitor grupuri defavorizate şi 
instruirea jurnaliştilor care abordează temele date. 

Pe lângă schimbările necesare la nivel de mass-media, experţii au menţionat rolul şi importanţa 
ONG-urilor în procesul de mediatizare corectă şi nondiscriminatorie a grupurilor defavorizate. Astfel, 
conform opiniilor celor prezenţi la discuţie, ONG-urile care promovează drepturile grupurilor 
defavorizate ar trebuie să fie mai active în colaborarea cu mass-media şi să posede strategii de 
comunicare eficiente pe segmentele pe care le abordează.  

Strategiile de comunicare ale ONG-urilor ar trebui să includă atât obiectivele comunicării, 
grupurile-ţintă de la care se aşteaptă schimbarea, mesajul comunicaţional care trebuie să fie 
promovat, rezultatele aşteptate la nivel de public-ţintă, cât şi mijloacele de comunicare utilizate, 
acţiunile care vor fi întreprinse de către reprezentanţii ONG pentru diseminarea mesajelor-ţintă.  

În scopul implementării eficiente a strategiilor de comunicare, ONG-urile vor utiliza atât presa 
scrisă, televiziunea, radioul, activităţi de outreach, cât şi mediile noi, cum ar fi internetul, telefonul 
mobil etc. Paginile web, blogurile, reţelele de socializare vor deţine un rol important în promovarea 
drepturilor persoanelor defavorizate şi diseminarea mesajelor valorizante şi nondiscriminatorii.  

În vederea eficientizării mesajelor diseminate, ONG-urile vor promova implicarea nemijlocită a 
persoanelor defavorizate în procesul de promovare a drepturilor lor prin acţiuni de self advocacy, 
autodocumentare, participare la diferite evenimente publice şi televizate. Totodată, reprezentanţii 
ONG-urilor vor facilita accesul jurnaliştilor la persoanele reprezentante ale grupurilor-ţintă prin 
organizarea vizitelor jurnaliştilor la persoanele în cauză, pregătirea persoanelor date pentru discuţiile 
cu reprezentanţii mass-media, pregătirea jurnaliştilor pentru discuţii, facilitarea procesului de 
comunicare dintre jurnalişti şi reprezentanţii grupurilor defavorizate.  

Experţii au menţionat, de asemenea, importanţa implicării redactorilor de la televiziune şi radio 
în diferite activităţi/instruiri desfăşurate de către ONG-uri. Fiind responsabili de planificarea 
emisiunilor, ei ar conştientiza importanţa problemelor cu referinţă la persoanele defavorizate şi ar 
susţine plasarea materialelor despre aceste grupuri în diferite emisiuni/secvenţe.  

În scopul îmbunătăţirii calităţii materialelor difuzate de mass-media, experţii au sugerat ideea 
creării de către ONG-uri a unor grupuri/cluburi de jurnalişti care scriu pe temele indicate cu 
perspectiva formării lor în domeniile respective. Astfel, de exemplu, un ONG care are drept obiectiv 
promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi poate crea un grup de jurnalişti din diferite media 
care au o anumită experienţă sau interes de a scrie la tema dată. ONG-ul va organiza instruirea 
jurnaliştilor în domeniul dizabilităţii şi modalităţilor de reflectare a problemelor cu referinţă la 
persoanele cu dizabilităţi. Totodată, jurnaliştii în cauză vor fi invitaţi la diferite evenimente organizate 
de ONG şi vor scrie/crea materiale/emisiuni pe tema dizabilităţii.  

Participanţii la discuţie au menţionat de asemenea importanţa desfăşurării de către ONG-uri a 
unor campanii comunicaţionale focusate pe reducerea/prevenirea discriminării grupurilor 
defavorizate. Eficientizarea acestor campanii şi reducerea costurilor lor reclamă necesitatea dezvoltării 
unor parteneriate sociale dintre ONG-urile care lucrează pe domenii şi grupuri similare. Totodată, a 
fost menţionată necesitatea implicării reprezentanţilor sectorului asociativ în elaborarea legislaţiei în 
domeniul audiovizualului, care ar facilita publicarea/difuzarea spoturilor cu conţinut social fără plată.  
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Anexa 1: Fişa de monitorizare  
 

Mediatizarea diferitor grupuri sociale de către posturile de televiziune 
 

1. Postul de televiziune  

01. TVM 

02. Prime TV 

03. NIT 

04. ProTV 

05. TV7 

2. Data _________________________________________________ 

3. Ora __________________________________________________ 

4. Emisiunea ____________________________________________ 

5. Tema emisiunii 

01. Politică 

02. Social-politică 

03. Economică  

6. Tipul materialului 

01. Reflectă grupurile analizate 

02. Nu reflectă grupurile analizate 

7. Dacă reflectă grupurile analizate, care grupuri anume 

01. Persoane cu dizabilităţi 

02. Persoane în etate (bătrânii) 

03. Femei 

04. Persoane sărace 

05. Romi 

06. Homosexuali 

07. Persoane HIV pozitive  

8. Tema principală a materialului analizat 
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01. Politica şi activitatea Guvernului 

02. Relaţiile internaţionale 

03. Educaţie 

04. Sănătate 

05. Cultură şi artă 

06. Religie 

07. Media şi comunicare 

08. Economie şi comerţ 

09. Timpul liber 

10. Transport 

11. Ştiinţă şi tehnologii 

12. Mediul ambiant şi ecologie 

13. Ordinea publică şi criminalitatea  

14. Aspecte gender  

15. Accidente tragice 

16. Demonstraţii/proteste 

17. Asistenţa şi protecţia socială 

18. Aspecte ce ţin de relaţiile de muncă 

19. Imigrare şi refugiaţi 

20. Altceva (indicaţi) 

9. Tema secundară a materialului analizat  

01. Politica şi activitatea Guvernului 

02. Relaţii internaţionale 

03. Educaţie 

04. Sănătate 

05. Cultură şi artă 

06. Religie 

07. Media şi comunicare 

08. Economie şi comerţ 
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09. Timpul liber 

10. Transport 

11. Ştiinţă şi tehnologii 

12. Mediul ambiant şi ecologie 

13. Ordinea publică şi criminalitatea  

14. Aspecte gender  

15. Accidente tragice 

16. Demonstraţii/proteste 

17. Asistenţa şi Protecţia socială 

18. Aspecte ce ţin de relaţiile de muncă 

19. Imigrare şi refugiaţi 

20. Altceva (indicaţi) 

10. Modalitatea mediatizării subiectului  

01. Circumstanţe uzuale/cotidiene 

02. Circumstanţe conflictuale 

03. Circumstanţe festive 

11. Subiectele abordate în materialele care reflectă grupurile analizate 

01. Crimă şi devianţă 

02. Discriminare  

03. Identitate şi practici religioase 

04. Maladii incurabile şi sănătate 

05. Integrare/segregare 

06. Violenţă şi agresivitate în general 

07. Cerşetorie şi utilizarea drogurilor 

08. Abilitare economică şi angajare în câmpul muncii 

09. Comportamente amorale  

10. Imigrare ilegală  

11. Condiţii de trai şi vecinătate 

12. Aspecte culturale şi de limbă 
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13. Statutul femeii 

14. Violenţă etnică 

15. Imigrare legală 

16. Probleme de familie şi relaţii între părinţi şi copii 

17. Alte aspecte (indicaţi) 

Actorii de bază în material 
 

  Fac parte din grupurile 
analizate  

Nu fac parte din 
grupurile analizate  

12. Actorul principal din material 01 02 
13. Actorul secundar din material  01 02 
    

 

Dacă actorii fac parte din grupurile analizate, cine anume sunt ei? 
 

 14. Actorul principal din 
material  

15. Actorul secundar 
din material 

Persoană cu dizabilităţi fizice 01 01 

Persoană cu dizabilităţi mentale 02 02 
Persoană în etate (bătrân) 03 03 
Femeie 04 04 
Persoană săracă 05 05 
Rom 06 06 
Homosexual 07 07 
Persoană HIV pozitivă 08 08 

 

16. Actorul principal este: 

01. Bărbat 

02. Femeie 

17. Vârsta actorului principal  

18. Naţionalitatea actorului principal  

01. Nu poate fi identificată 

02. Moldovean 

03. Român  

04. Rus 
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05. Găgăuz 

06. Bulgar 

07. Rom 

08. Altceva  

19. Nivelul de educaţie al actorului principal  

01. Nu poate fi identificat 

02. Fără studii 

03. Studii primare 

04. Studii medii nefinisate 

05. Studii medii/liceale finisate 

06. Şcoală profesională 

07. Studii superioare nefinisate/studii superioare 

20. Starea civilă a actorului principal  

01. Nu poate fi identificată 

02. Celibatar  

03. Căsătorit 

04. Divorţat 

05. Văduv 

21. Statutul ocupaţional al actorului principal  

01. Nu poate fi identificat 

02. Neangajat în câmpul muncii  

03. Pensionar/persoană cu dizabilităţi 

04. Elev, student 

05. Angajat pe cont propriu/ în gospodăria casnică 

06. Angajat în sfera socială: profesor, medic, educator 

07. Angajat în sfera economică şi a comerţului – contabil, vânzător 

08. Angajat în sfera industriei 

09. Angajat în sfera agriculturii 
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10. Angajat în ONG 

11. Altceva (indicaţi) 

22. Statutul profesional al actorului principal  

01. Nu poate fi identificat  

02. Lucrător de rând 

03. Conducător din veriga medie 

04. Conducător din veriga superioară 

23. Mediul în care este arătat actorul principal  

01. Mediu general (o încăpere cu pereţi albi ) 

02. La domiciliu/în gospodăria casnică 

03. La spital 

04. La locul de muncă 

05. În instituţii educaţionale 

06. La poliţie, în instanţele organelor de drept 

07. La odihnă (la natură, munţi, mare etc.) 

08. În stradă  

09. Altundeva (indicaţi) 

24. Rolul actorului principal în material 

01. Pasiv, ei sunt doar identificaţi, menţionaţi 

02. Activ, ei sunt citaţi de către autorii materialelor sau îşi exprimă singuri punctul de vedere 

25. Caracterizarea actorului principal în material  

01. Pozitivă 

02. Neutră 

03. Negativă  

26. În cazul în care actorii sunt caracterizaţi pozitiv, indicaţi adverbele şi adjectivele 

utilizate pentru caracterizarea lor. 

27. În cazul în care actorii sunt caracterizaţi negativ, indicaţi adverbele şi adjectivele 

utilizate pentru caracterizarea lor. 


