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This article summarizes the thesis with the same title aiming to identify 

the most serious and frequent violations of the legislation and ethical norms 

in covering the topics in which children are involved. Based on a quantitative 

and qualitative analysis the paper provides practical guidelines for improvi-

ng the activity of the mass media in the field of child protection. Finally, the 

dimensions of the ”children's rights-based approach” are conceptualized.  

 

Tema protecției minorilor a devenit o prezenţă constantă în discur-

surile mediatice, abordările ştiinţifice și educaţionale la nivel interna-

ţional şi naţional. Totuși, analiza cantitativ-calitativă realizată în 2018 

în cadrul acestui studiu niște identifică carențe care sfidează etica în 

abordarea subiectelor ale căror protagoniști și consumatori sunt copiii.  

Astfel, am stabilit drept scop al lucrării, pe de o parte, analiza mo-

dului de reflectare mediatică a subiectelor în care sunt implicați mino-

rii, și pe de altă parte, ca răspuns direct la încălcările identificate, reali-

zarea unui ghid cu repere etice. Obiectivele trasate includ reliefarea 

tendințelor în aplicarea tehnicilor de mediatizare a subiectelor în care 

sunt implicați minorii de către instituțiile media din Republica Moldo-

va în perioada 2018-2020, precum și realizarea unui ghid de norme 

etice și bune practici jurnalistice pentru reprezentarea profesionalistă a 

copiilor implicați în evenimente cu caracter negativ în mass-media on-

line. Importanța teoretică a lucrării se regăsește în cadrul de conceptu-

alizare a tehnicilor de mediatizare a subiectelor în care sunt implicați 

copiii și de operaționalizare a perspectivelor jurnalismului constructiv 

și ale abordării bazate pe drepturile copilului. Valoarea aplicativă a 

studiului se axează, atât pe dimensiunea cadrului metodologic de ana-

liză sistematică a materialelor jurnalistice care implică minorii, cât și 

pe dimensiunea recomandărilor din ghidul cu norme etice propus, care 

pot servi la eficientizarea activității mass-mediei și la modificarea po-

liticilor editoriale. 

Primul capitol prezintă abordările conceptuale ale termenilor copil 

și minor, esențiali desfășurării acestui studiu.  
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Discursul academic autohton reliefează două tendințe în acest sens, 

una dintre care este axată pe faptul că „sunt minori și copiii” [5, p.3]. 

Experţii din domeniul drepturilor copilului evidențiază că termenul 

minor posedă o conotaţie negativă, fiind asociat cu pedepsirea copilu-

lui pentru săvârşirea unei ilegalităţi [3, p.19]. O abordare similară: 

„copiii nu sunt minori”, o găsim și în Ghidul de stil cu norme etice 

pentru jurnalişti [1, p.40]. În dreptul internaţional se conturează un 

consens în a defini drept copil orice persoană sub vârsta de 18 ani în 

conformitate cu prevederile Convenţiei cu privire la Drepturile Copii-

lor, incluse în dreptul naţional al Republicii Moldova [7].  
Conform aceleiași Convenții, protecția copiilor presupune „obliga-

ția de a acorda o atenție mai sporită copilului decât o simplă promova-
re a dreptului acestuia la protecție” [7]. Am continuat monitorizarea 
tehnicilor de reflectare a subiectelor în care sunt implicați minorii apli-
cate de către instituțiile media ProTV, PublikaTV, Realitatea.md și 
Unimedia.info. Au fost respectate cu rigoare criteriile după care a fost 
realizată analiza cantitativ-calitativă în 2018 pentru a garanta compa-
rabilitatea rezultatelor, materialele fiind monitorizate în perioada 01.-
01.2020-31.03.2020. Analiza cantitativă din 2020 a urmat modelul de-
ductiv al codării [4]. În total au fost analizate conform 14 criterii 943 
de subiecte în care sunt implicați minorii. În urma analizei realizate, 
observăm că doar 0,5% dintre materiale implică direct copilul.  

În medie 84% din ceea ce un copil vede la televizor cu referire la 
semenii săi sunt situații cu context negativ, peste jumătate dintre mate-
riale reprezentând copilul în ipostaza de „victimă” și în peste un sfert 
dezvăluindu-i identitatea. Presa acordă prioritate subiectelor de senza-
ție sub forma știrilor, în medie, în circa 90% dintre cazuri. În 2020, 
aceleași categorii de subiecte: „infracțiuni” și „accidente” se regăsesc 
printre cele mai mediatizate. În articolele analizate sub aspect calitativ, 
a fost examinată modalitatea în care sunt încălcate principiile deonto-
logice generale şi principiile specifice privind relatările despre minori. 

Pentru analiza calitativ-comparativă, au fost alese subiectele de pe 
agenda comună a celor patru instituții monitorizate. În continuare, este 
prezentat succint un exemplu de realizare a analizei calitative.  

În perioada 03-13.01.2020, instituțiile monitorizate au mediatizat 

subiectul unui tânăr de 20 de ani de la Costești care a decedat ca re-

zultat al unei bătăi din noaptea de Revelion.  
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Unul dintre bănuiți, ulterior învinuiți în acest caz, este un minor. 
Instituțiile în cauză au difuzat imagini cu momentul în care tânărul es-
te bătut, încălcând norma 3.5 din Codul Deontologic al Jurnalistului 
din Republica Moldova (CDJ) [2]. Au fost folosite determinative ex-
presive care exploatează latura senzaționalistă: „bătut cu bestialita-
te”, „filmul groazei”, evitarea cărora este recomandată de Ghidul de 
stil cu norme etice pentru jurnaliști [1]. În articolele analizate, se re-
găsesc relatări detaliate despre incident, detaliile morbide ale crime-
lor reprezentând informații cu impact negativ asupra copiilor confo-
rm prevederilor art. 3 din Legea cu privire la protecţia copiilor împo-
triva impactului negativ al informaţiei [8]. În același timp, instituțiile 
monitorizate au încălcat în repetate rânduri dreptul la prezumția ne-
vinovăției minorului, Unimedia.info scriind: „Făptașii, au fost reți-
nuți de poliție”. ProTV, la înmormântarea tânărului, intervievează 
două surse despre persoanele reținute: „Dintr-o familie unde mama 
nu e, tatăl e închis. – E adevărat că tatăl e închis pentru că și-ar fi 
ucis soția? – Da, așa se spune”, unde identificăm, pe lângă intervie-
varea surselor ocazionale, imixtiune în viața privată, încălcarea 
dreptului la demnitate și al prezumției de nevinovăție, și stigmatiza-
rea persoanei. Instituțiile monitorizate au dezvăluit identitatea victi-
mei, fapt care facilitează identificarea fratelui minor al acesteia, pe 
care mass-media l-a implicat în relatările sale și amplifică posibili-
tatea plasării minorului în situații de risc.  

Astfel, a fost încălcată norma 3.16 din CDJ. Au fost încălcate 
drepturile minorului învinuit la demnitate și la protecția identității, 
în contextul în care, în videourile și fotografiile publicate sunt vizi-
bile numele a două persoane catalogate drept „ucigași”.  

Citarea chiar din titlu a scandărilor: „Bandiți, bandiți, nu minori! 
Moarte pentru moarte” contravine normei 1.6 din CDJ.  

În acest sens, semnalăm derogări de la respectarea art. 3 și 4 din  
Legea cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al 
informaţiei. În cazul tuturor instituțiilor monitorizate, au fost utiliza-
te formulări care pun accentul pe minorul suspect cercetat în liberta-
te și care cauzează tulburări de percepție în rândurile cititorilor.  

Astfel, Realitatea.md menționând pe o tonalitate acuzatoare în 
corpul știrii: „iar minorul care l-a bătut cu bestialitate a fost eliberat 
la scurt timp după reținere”.  
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Aceste formulări au dus la conversații care instigă la ură, identi-
ficate în secțiunea de comentarii. În acest context, menționăm încăl-
carea normei 2.40 a CDJ. În același sens, identificăm drept periculos 
accesul copiilor la colecțiile de materiale categorisite și arhivate prin 
intermediul hashtag-urilor: „tânăr bătut la Costești”, „omor”, „tânăr 
omorât în bătaie”. În cele din urmă, considerăm că sunt necesare 
anumite schimbări în modalitatea de tratare a subiectelor despre copii, 
astfel, venim cu un șir de recomandări și instrumente practice pentru 
instituțiile media tradiționale transpuse în spațiul virtual și pentru 
portalurile native.În primele pagini ale Ghidului propus sunt adaptate 
la condițiile jurnalismului din RM principii pentru un jurnalism 
responsabil în privinţa copiilor ale diferitelor organizații, corporații 
sau instituții precum BBC, UNICEF și Salvați Copiii. În continuare, 
este operaționalizat conceptul CRBA (children's rights based 
approach, în traducere – abordare bazată pe drepturile copilului) care 
diferă de abordările „centrate pe copil” și de cele „bazate pe 
bunăstarea copilului” care totuși consideră că copilul este un obiect, 
beneficiar sau „victimă”, pentru care se iau decizii [9]. Ghidul oferă 
un set de recomandări pentru implementarea dimensiunilor CRBA în 
activitatea jurnalistică în baza unui set de acțiuni simultane la diferite 
niveluri. La fel, sunt propuse un șir de recomandări pentru relatările 
mediatice despre copiii supuși violenței, autori sau martori ai violen-
ței, copiii în conflict cu legea, copiii care practică vagabondajul și/sau 
cerșitul, copiii care s-au sinucis, sau au avut o tentativă de suicid.  

Luând în considerare toate încălcările depistate în cadrul analizei 
efectuate, am elaborat un șir de repere, inclusiv cu referire la potenția-
lele probleme, pentru jurnalismul online, printre care faptul ca toate 

produsele media de pe prima pagină a site‐urilor informative să cores-
pundă publicului general ce include copiii și moderarea secțiunilor 
pentru comentarii în cazul subiectelor cu context negativ în care sunt 
implicați copii. Însumând toate aceste recomandări, am conceptualizat 
perspectiva de jurnalism constructiv. Studiul Răspunsurile cognitive 
ale copiilor la știrile constructive TV demonstrează că știrile construc-
tive îi inspiră pe copii să se gândească activ la ideile pe care le-ar pu-
tea realiza pentru a ajuta la rezolvarea problemei descrise în articol 
[6]. Concluziile și recomandările acestui studiu au fost tangențial re-
liefate pe parcursul articolului.  
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În cele din urmă, constatăm că instituțiile monitorizate continuă să 
încalce un șir de prevederi legale și să neglijeze mai multe norme etice 
în procesul de reflectare a imaginii copiilor. Le propunem jurnaliștilor 
să promoveze inițiative proprii: campanii de presă, proiecte media, ca-
re să reflecte subiectele în care sunt implicați minorii. Considerăm că 
instituțiile de presă autohtone ar trebui să reevalueze principiile po-
liticilor editoriale care le ghidează activitatea. În acest sens, Ghidul 
propus oferă linii directoare care pot fi aplicate.  
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