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DECIZIA nr. 13/41
din 05 martie 2019
Cu privire la desfășurarea sesiunii de monitorizare a serviciilor de programe ale unor
furnizori de servicii media audiovizuale la capitolul calității limbii vorbite
Consiliul Audiovizualului, în calitatea sa de garant al interesului public în domeniul
audiovizualului: art. 73 alin. (1) din Codul serviciilor media audiovizuale;
În vederea exercitării atribuțiilor și obligațiilor ce-i revin prin lege: art. 73 și 75 ale Codului
serviciilor media audiovizuale;
În scopul asigurării protecției patrimoniului cultural-lingvistic în serviciile media
audiovizuale: art. 19 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale;
Luând în considerare angajamentul asumat în Planul național de acțiuni pentru
implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada
2017-2019 – Asigurarea protejării patrimoniului lingvistic și cultural-național de către
radiodifuzorii din țară prin efectuarea monitorizării tematice;
Conștienți de importanța mass-mediei în promovarea unei limbi literare corecte și îngrijite,
în vederea cultivării competențelor expresive, a unei gândiri libere și independente, formulate
coerent și exact;
Consideră oportun și necesar desfășurarea unei noi sesiuni de monitorizare lingvistică a
serviciilor de programe oferite de furnizorii de servicii media audiovizuale: „Moldova-1”, „TV8”,
„Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”„Accent TV”, „NTV Moldova”, „PRO TV
CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „RTR Moldova”, „Orhei TV” și „Televiziunea Centrală”.
Criteriile de selectare a instituțiilor mass-media supuse monitorizării:
1. gradul de acoperire a teritoriului național;
2. ponderea emisiunilor informativ-analitice în grila de emisie conform structurii
serviciilor de programe.
Tipul monitorizării: calitativ și cantitativ.
Obiectul monitorizării:
Emisiunile de știri.
Opere cinematografice (subtitrările).
Mesajele verbale pentru care își asumă responsabilitatea jurnaliștii, prezentatorii,
moderatorii, producătorii de la posturile de televiziune.
Emisiunile pentru copii/ talk-show-urile.
Nu vor fi monitorizate intervențiile și secvențele verbale aparținând invitaților în studio,
persoanelor intervievate în cadrul reportajelor.
Obiectivele pe termen scurt:
- evaluarea corectitudinii lingvistice în instituțiile mass-media ale audiovizualului;
- identificarea celor mai grave și mai frecvente erori de exprimare;
- corectarea erorilor prin indicarea variantelor normative;
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- plasarea pe site-ul CA a rezultatelor cu tabelele erorilor în scopul corectării acestora.
Acest proiect de monitorizare urmează să aibă o finalitate prin realizarea obiectivelor
pe termen lung:
- punerea rezultatelor monitorizării, în variantă electronică și tradițională (hard-copy), la
dispoziția jurnaliștilor și a persoanelor interesate. Rezultatele obținute vor constitui un instrument
util și eficient, care va completa sursele teoretice de cultivare a limbii;
- promovarea unei limbi literare corecte și îngrijite, în vederea stimulării competențelor
expresive, a unei gândiri libere și independente, formulate coerent și exact;
- crearea condițiilor pentru realizarea funcției educativ-instructive a instituțiilor massmedia;
- responsabilizarea furnizorilor de servicii media audiovizuale față de calitatea limbii
utilizate în emisiuni.
În conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Codul serviciilor media audiovizuale al
Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A desfășura, în perioada martie-aprilie 2019, sesiunea de monitorizare lingvistică a
serviciilor de programe oferite de furnizorii de servicii media audiovizuale: „Moldova-1”, „TV8”,
„Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”„Accent TV”, „NTV Moldova”, „PRO TV
CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „RTR Moldova”, „Orhei TV” și „Televiziunea Centrală” (PRO – (9)
UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC, O. GUȚUȚUI,
C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
2. A aloca mijloacele financiare necesare, în conformitate cu prevederile legislației în
vigoare, în vederea efectuării monitorizării lingvistice a serviciilor de programe ale posturilor de
televiziune „Moldova-1”, „TV8”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”„Accent TV”,
„NTV Moldova”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „RTR Moldova”, „Orhei TV” și
„Televiziunea Centrală”.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția monitorizare TV și
Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă.
4. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a CA.

PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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