
                                                      Notă informativă 

                    privind activitatea Radiodifuziunii în perioada stării excepționale 

În perioada de referință Radio Moldova a întreprins următoarele măsuri: 

• A micșorat la maxim posibil numărul de angajați care să asigure emisia radio, ceilalți au 

plecat inițial în concedii restante sau din cont propriu, iar mulți sunt acum, prin ordin, în 

concediu de staționare; 

• Au fost anulate ședințele de planificare la nivel de șefi de redacții, precum și ședințele în 

redacții; 

• Discuțiile la nivel de șefi de redacții, dar și în între personalul care trebuie să fie la 

serviciu se fac la telefon sau la distanță; 

• Munca angajaților care asigură procesul de producție este organizată în așa mod ca să fie 

cât mai puține contacte directe; 

• Toți angajați care pot muncesc la distanță; 

• Redacția Actualități Radio a modificat graficul de muncă a prezentatorilor (cîte unul pe 

zi), reporterii lucrează la distanță, sunt prezenți doar știriștii și editorii coorodnatori; 

• Emisiunile în direct se realizează din 2 studiouri, astfel se evită contactele directe ale 

angajaților; 

• Emisiunile cu invitați în studio sunt sistate, cu rare excepții, când este vorba despre 

persoane cu funcții de răspundere care gestionează situația în prezent (Ministrul de 

Interne, ministrul Apărării); 

• Radio Modova a inițiat Campania ”Stai acasă cu Radio Moldova”; 

• Sun plasate pe post spoturile care informează radioascultătorii despre pericolul virusului 

Covid 19; 

• Munca reporterilor zonali este realizată la distanță, prin telefon. Aș menționa activitatea 

acestora, subiectele lor despre situația din diferite raionae sunt foarte utile și informative. 

În această perioadă Radio Moldova a păstrat în mare parte grila de emisie, cu unele 

excepții. Au fost sistate emisiunile:  

• ”Spațiul Public” 

•  ”Loc de Dialog” - în caz de necesitate poate fi realizată prin telefon sau ca excepție 

din studio; 

• ”Expres muzical” – se plasează play list fără prezența realizatorului în studio; 

• ”Casa Radio” – sunt plasate pe post întâlnirile cu radioascultătorii din anii precedenți, 

Radioabonamentul ”Prietenii muzicii”, spectacole radiofonice ș.a.; 

• ”Dialoguri culturale” – se plasează în reluare emisiunea ”Cineteatru”; 

• ”Album duminical” 

• ”Cronica săptămânii” 

• ”Moldova și lumea” 

Emisiunile rămase în grila de emisie au fost realizate de redactori cu rezervă (2-4 

emisiuni), altele sunt plasate în reluare din arhivă. În unele cazuri un redactor realizează 2-3 

emisiuni suplimentar. 



Redacția Actualiăți Radio transmit în direct toate briefingurile organizate de Comisia 

Națonală Extraordinara de Sănătate Publică, Punctul Focal Național (OMS), Guvern, Parlament, 

ISGU; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, etc. 

Sunt preluate de la TV Moldova 1transmisiunile religioase și emisiunile cu invitați care 

prezintă un interes sporit în această perioadă. 

Reflectăm activ situația din diasporă. 

 

                          Măsurile aplicate în cadrul Serviciului Radio Moldova Tineret 

1. Personal 

 

a) Din 16/03/2020 – 2 angajați - concedii plătite 

                                   1 angajat  - concediu neplătit 

                                   5 angajați – activitate la radio 

 

b) Din 23/03/2020 – 1 angajat - concediu plătit 

                                               2 angajați  - concedii neplătite 

                                               3 angajați – concedii de staționare 

                                               1 angajat – activitate la distanță 

                      1 angajată - activitate la distanță + 1 oră ( luni-joi) în emisie directă  

 

c) Din 30/03/2020 -  6 angajați – concediu de staționare 

                                                1 angajată – activitate la distanță 

                       1 angajată - activitate la distanță + 1 oră ( luni-joi) în emisie directă  

 

d) În total,  

din 30/03/2020 – 6 angajați – concediu de staționare 

1 angajată – activitate la distanță 

                                              1 angajată - activitate la distanță + 1 oră ( luni-joi) în emisie directă  

2. Grila 

 

a) Radio Moldova Tineret a redus numărul de programe săptămânale, prezentate în 

direct, de la 38 până la 4.  

Respectiv, numărul de ore a emisiei originale săptămânale a fost redus de la 82 la 4 

ore.  

În locul emisiunilor în direct, pe post sunt puse play-list-uri – 164 de ore. 

 

 

b) A rămas pe post 1 emisiune, prezentată în direct - Fierbinte-show, difuzată simultan 

la RMT și RMA (on-line și pe frecvențe, luni-joi, 19.10-20.00)  



Am considerat necesar să păstrăm programul pe post pentru a informa publicul despre 

viața, activitățile tinerilor din Republica Moldova în această perioadă, inclusiv ale 

celor, care sunt stabiliți, muncesc sau își fac studiile peste hotare. 

c) Din 03/04/2020 emisiunea va fi pusă pe post și în varianta înregistrată. 

d) Începând cu 16/03/2020 în cadrul emisiunii Fierbinte-show a fost realizat 1 interviu 

cu 1 invitat în studio. 

Toate subiectele ( cu excepția celui menționat mai sus) au fost și vor fi realizate la 

telefon, prin messenger, skype, ș.a, (în direct sau înregistrate) și trimise prin poșta 

electronică a redacției radiomoldovatineret@gmail.com sau pe pagina Radio 

Moldova Tineret de pe facebook. 

 

3) Funcționalitate  

a) 1 angajată activează la distanță +1 oră ( luni-joi) în emisie directă sau emisiune 

înregistrată; 

b) Șefa Serviciului de Programe Radio Moldova Tineret activează la distanță; 

c) Play-list-urile sunt puse pe post de regizorul promo de la Radio Moldova. 

 

           Măsurile aplicate în cadrul Serviciului Radio Moldova Muzical 

1) Modificarea Grilei: martie-aprilie 2020 

 

1. EXPRESS MUZICAL – înlocuit cu  Pop-rock. Playlist. 

2. IN THE MIX – va fi doar Playlist,  fără participarea prezentatorului  

3. Emisiunea CÂŞTIGĂ O INVITAŢIE LA CONCERT – înlocuită cu  EUROVISION 

SONG CONTEST – Playlist.    

4. Emisiunea CRONOGRAF CONCERTISTIC – înlocuită cu CAPODOPERE ALE 

MUZICII UNIVERSALE – Playlist.   

Emisiunile JAZZ FORUM, CÂNTĂ UN ARTIST, DIN TRADIŢII STRĂMOŞEŞTI, 

ORIZONTURI MUZICALE, O VEDETĂ LA PSIHOLOG, INVITAŢIE LA OPERĂ, 

MELORITM DUMINICAL, programele MOLDOVA MUZICAL, CÂNTECUL CARE MI-I 

DRAG vor fi difuzate în reluare. 

2) Personal 

Ambii angajați lucrează de la distanță cu prezență minimă la serviciu. 

mailto:radiomoldovatineret@gmail.com

