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DECIZIA nr. 26/86
din 02 iulie 2019
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „RTR
Moldova”, urmare a Deciziei nr. 17/55 din 09 aprilie 2019
În conformitate cu prevederile Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii
Moldova, în cadrul ședinței publice din 09 aprilie 2019, prin Decizia nr. 17/55 (pct. 4),
Consiliul Audiovizualului a decis monitorizarea repetată a postului de televiziune „RTR
Moldova” la capitolul respectării art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale,
pentru o perioadă de 7 zile.
Rezultatele monitorizării au atestat că în perioada de raport 18-24 aprilie 2019, volumul
programelor locale în limba română difuzate de postul de televiziune „RTR Moldova” a
constituit 0%:
Data

Emisiuni locale
(06.00-24.00)
(Durata zilnică)

18.04.2019
19.04.2019
20.04.2019
21.04.2019
22.04.2019
23.04.2019
24.04.2019

3 ore 19 min. 10 sec.
3 ore 58 min. 34 sec.
3 ore 08 min. 52 sec.
1 oră 37 min. 34 sec.
3 ore 26 min. 39 sec.
3 ore 07 min. 44 sec.
3 ore 34 min. 23 sec.

Emisiuni locale
în orele de maximă
audiență
(Durata zilnică)
2 ore 40 min. 51 sec.
3 ore 10 min. 07 sec.
2 ore 06 min. 11 sec.
1 ore 43 min. 52 sec.
2 ore 42 min. 28 sec.
2 ore 34 min. 32 sec.
2 ore 41 min. 22 sec.

Total: 7 zile

Total: 22 ore 12 min. 56 sec.

Total: 17 ore 39 min. 23 sec.

Total emisiuni locale
limba română

Total: 00 ore 00 min. 00 sec.
(0%)

0
0
0
0
0
0
0

Prin urmare, au fost atestate încălcări de la prevederile art. 4 alin. (7) din Codul
serviciilor media audiovizuale, care stipulează că: „Furnizorii de servicii media prevăzuți la
alin. (3) și (6) au obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel
puțin 80% în limba română”.
Este de menționat că prin Decizia nr. 17/55 din 09 aprilie 2019, Consiliul
Audiovizualului a sancționat cu avertizare publică „TV-Comunicații Grup” SRL, fondatoarea
postului de televiziune „RTR Moldova”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din
Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova.
Prezentă la ședință, reprezentanta postului de televiziune „RTR Moldova”, Diana
Covali, a declarat că de la 01 mai 2019, „RTR Moldova” difuzează, în cadrul programelor
informative de limbă rusă, pe burtieră, știri și meteo în limba română. Diana Covali a mai
adăugat că treptat postul de televiziune „RTR Moldova” introduce în grila sa emisiuni în limba
română. Totodată, reprezentanta postului a specificat că mulți invitați la emisiuni refuză să
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vorbească în limba română, dat fiind faptul că „RTR Moldova” este un post de televiziune
orientat spre publicul vorbitor de limbă rusă.
În cadrul dezbaterilor publice, referitor la cele invocate de reprezentanta postului de
televiziune „RTR Moldova”, membra Consiliului Audiovizualului, Olga Guțuțui, a specificat
că prevederile cu privire la programele audiovizuale în limba română nu sunt recente, iar pentru
un furnizor de servicii media cu experiență este inadmisibilă lipsa a cel puțin unui program
informativ în limba română, cu atât mai mult că rezultatele monitorizării au atestat 0% de
programe locale în limba română pentru 7 zile.
Tot în cadrul dezbaterilor publice, membra CA, Veronica Cojocaru, a remarcat pentru
reprezentanta postului de televiziune „RTR Moldova” că ceea ce apare pe burtieră nu întrunește
caracteristicile unui program, or, un program trebuie să fie integrat într-o grilă de emisie, să
aibă prevăzută o oră anumită de difuzare etc. Veronica Cojocaru a mai specificat că o emisiune
nu poate să fie, concomitent, în două limbi de difuzare – română și rusă.
Președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a menționat că, reieșind din
faptul că monitorizarea este din luna aprilie, ar fi oportun de a efectua o monitorizare la
capitolul respectării art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale a mai multor
furnizori de servicii media, pentru o perioadă de 7 zile fiecare. De asemenea, Dragoș Vicol a
propus de a lua act de rezultatele monitorizării postului de televiziune „RTR Moldova” pentru
perioada 18-24 aprilie 2019.
La rândul său, membra CA, Dorina Curnic, a precizat dacă în monitorizarea respectivă
va fi inclus și postul de televiziune „RTR Moldova”.
Președintele Consiliului Audiovizualului a afirmat includerea postului nominalizat în
monitorizare, specificând că propunerile pentru monitorizare vor fi făcute ulterior de membrii
CA.
Totodată, Membra Consiliului Audiovizualului, Veronica Cojocaru, a propus
sancționarea postului respectiv cu amendă în mărime de 5 000 de lei, drept urmare a procedurii
de vot, propunerea respectivă nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (4) – V.
COJOCARU, O. GUȚUȚUI, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
În conformitate cu prevederile Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii
Moldova, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A lua act de rezultatele monitorizării postului de televiziune „RTR Moldova” (PRO
– (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC, O.
GUȚUȚUI, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția monitorizare TV.
3. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi publicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.

PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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