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Domnului Veaceslav Gheorghișenco, 
Director general adjunct Radiodifuziune 

IP Compania Teleradio-Moldova 
 

 
 

Notă explicativă 
 

Am examinat cu atenție rapoartul de monitorizare al postului de radio „Radio Moldova 

Tineret”, la capitolul reflectării campaniei pentru alegerile din circumscripția uninominală 

nr. 38 Hîncești, pentru perioada 15 februarie -15 martie 2020, realizat de Direcția 

Monitorizare a Consiliului Audiovizualului din Republica Moldova. 

Și sunt de acord cu obiecția sesizată de monitori, că pe data de 25 februarie 2020, în 2 

știri difuzate de la Radio Moldova Tineret au fost comise 2 gafe.   

Și anume:  

La data de 25.02.2020 ora 8:31:26 a fost difuzat un subiect cu următorul conținut:  

,,După alegerile Parlamentare din 24 februarie situațiea social econnomică a stagnat 

considerabil - este declarația grupului parlamentar „Pro Moldova” care a părăsit 

săptămâna trecută PDM. Totodată ei au acuzat foștii colegi din PDM că ar pune 

presiuni asupra celor care doresc să părăsească rândurile formațiuniii”.  Lipsește poziția 

PDM. 

La data de 25.02.2020 ora 14:30:42 a fost difuzat următorul subiect cu conținutul:              

,,Fracțiunea parlamentară a Partidului Politic ȘOR, cere demisia ministrului justiției, 

Fadei Nagacevschi, din cauza presiunii exercitate de acesta asupra judecătorilor și 

procurorilor în dosarul lui Ilan Șor”. Lipsește poziția lui Fadei Nagacevschi. 

Explicație: 
 
Motive sunt câteva: 
 

- Primul și esențialul – RMT nu are 1 știrist sau, cel mai bine 2, dar consideră că 

trebuie să producă și să difuzeze știri; 

- Al doilea – înaintea perioadei de referință (electorală și de monitorizare) angajatul 

care până atunci îndeplinea funcțiile unui știrist și, care, între timp, crescuse 

profesional, s-a concediat, iar în locul lui nu a fost posibil să identificăm, să 

angajăm și să instruim suficient un alt știrist (acest lucru, peste tot e suprasarcină); 

- În situația creată am decis ca știrile, în blocuri scurte de 2 minute, să fie 

realizate/prezentate de către moderatori. Moderatorii, este adevărat, au fost 

instruiți și în materie de știri, dar cu 3 ani în urmă, după care, practic, n-au lucrat 

pe acest profil. 

Acțiuni: 
 

- Am identificat autorii gafelor; 
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- Am anunțat membrii redacției printr-un mesaj, prin care am familiarizat întreaga 

echipă cu rezultatele monitorizării CA (echipa este în concediu de staționare); 

- Am solicitat și am primit de la autorii gafelor explicații, inclusiv în scris. Serghei 

Terentii a recunoscut gafa făcută din imprudență; și-a asumat întreaga vină și a 

dat asigurări că, în cazul în care va mai realiza știri, o va face cu prudența și 

responsabilitatea necesară. Elena Stegari a recunoscut gafa comisă, dar nu și-s 

asumat întreaga vină, motivând prin faptul, că blocurile de știri sunt prea scurte și 

nu oferă posibilitatea de a prezenta și a doua sursă în  știrile conflictuale.  

- În această situație, urmează să decid, dacă vom mai realiza știri, până a avea un 

angajat pe potrivă sau vom renunța, definitiv, la știri; 

- Am preîntâmpinat autorii gafelor, cât vor mai realiza știri, să urmeze cu strictețe 

normele profesionale; 

- Am atenționat întreaga echipă asupra obligativității de a face jurnalism în 

concordanță deplină cu rigorile jurnalismului. 

 
 

 
Cu respect, 
 
Tatiana Bunduchi, Șefa Serviciului Programe, Radio Moldova Tineret. 

 

25.03.2020. 

 
 


