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DECIZIA nr. 61/228
din 30 decembrie 2019
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „RTR
Moldova” la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media
audiovizuale, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Corneliu
Mihalache
În ședința publică din 08 noiembrie 2019, în temeiul prevederilor art. 83 alin. (3) lit. a)
din Codul serviciilor media audiovizuale, membrul Consiliului Audiovizualului, Corneliu
Mihalache, a solicitat efectuarea monitorizării postului de televiziune „RTR Moldova” la
capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale.
În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (4) lit. a) și art. 83 alin. (3) lit. a) din Codul
serviciilor media audiovizuale, Consiliul Audiovizualului a efectuat monitorizarea postului de
televiziune „RTR Moldova”.
Luând în considerare faptul că membrul CA, Corneliu Mihalache, nu a solicitat o
perioadă exactă, aleatoriu a fost monitorizată perioada 23-29 noiembrie 2019.
Rezultatele monitorizării au atestat următoarele:
Nr.

Data

Emisiuni locale
în orele de
maximă
audiență
(Durata zilnică)
01 oră 01 min.
42 sec.
37 min. 44 sec.

1.

23.11.2019

2.

24.11.2019

3.

25.11.2019

02 ore 18 min.
38 sec.

4.

26.11.2019

03 ore 08 min.
47 sec.

5.

27.11.2019

02 ore 47 min.
08 sec.

6.

28.11.2019

03 ore 17 min.
50 sec.

Limba de difuzare
(Durata zilnică)

Emisiuni locale
(06.00-24.00)
(Durata zilnică)

Limba română
(Durata/Volum
procentual
zilnic)

L. rusă – 01 oră 01
min. 42 sec.
L. rusă – 37 min.
44 sec.
L. rusă – 01 oră 58
min. 57 sec.
L. română – 35
min. 06 sec.
L. rusă – 02 ore 47
min. 06 sec.
L. română – 45
min. 07 sec.
L. rusă – 02 ore 13
min. 51 sec.
L. română – 33
min. 17 sec.
L. rusă – 03 ore 03
min. 43 sec.
L. română – 52
min. 21 sec.

01 oră 34 min. 59
sec.
40 min. 05 sec.

0%
0%

02 ore 34 min. 03
sec.

35 min. 06 sec.
(22,76%)

03 ore 32 min. 23
sec.

45 min. 07 sec.
(21,23%)

03 ore 30 min. 31
sec.

49 min. 55 sec.
(23,56%)

03 ore 56 min. 04
sec.

52 min. 21 sec.
(22,11%)
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7.

29.11.2019

03 ore 55 min.
42 sec.

Total
7 zile

17 ore 07 min.
31 sec.
(13,58%)

L. rusă – 03 ore 13
min. 10 sec.
L. română – 42
min. 32 sec.
L. rusă – 14 ore 56
min. 13 sec.
(11,85%)
L. română – 03
ore 28 min. 23 sec.
(2,75%)

04 ore 36 min. 37
sec.

01 oră 13 sec.
(21,75%)

20 ore 24 min.
42 sec.
(16,19%)

04:02:42
(19,79%)

Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că în perioada de referință 23-29
noiembrie 2019, postul de televiziune „RTR Moldova” nu a difuzat programe audiovizuale
locale în limba română conform prevederilor legislației audiovizuale în vigoare. Astfel, sunt
relevante 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.
În cadrul dezbaterilor publice, propunerea de sancționare a „TV-Comunicații Grup”
SRL, fondatoarea postului de televiziune „RTR Moldova”, cu 5 000 de lei nu a întrunit numărul
necesar de voturi (PRO – (4) – Artur COZMA, Corneliu MIHALACHE, Iulian ROȘCA și
Lidia VIZIRU; CONTRA – (2) – Dragoș VICOL și Tatiana BURAGA).
Dat fiind faptul că propunerea de sancționare nu a întrunit numărul necesar de voturi,
precum și în contextul încălcărilor atestate, membrul Consiliului Audiovizualului, Corneliu
Mihalache, a solicitat monitorizarea repetată a postului de televiziune „RTR Moldova”, la
capitolul respectării art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale.
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
– (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L.
VIZIRU).
2. Motivațiile privind rezultatele votării sunt înscrise în Procesul-verbal al ședinței CA
din 30 decembrie 2019, parte integrantă a prezentei decizii.
3. Prezenta decizie poate fi contestată în ordinea contenciosului administrativ, în
termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția monitorizare TV.
5. 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

2 din 2

