Decizia nr. 40/239 din 05 noiembrie 2021

CONSILIUL
AUDIOVIZUALULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA

THE AUDIOVISUAL
COUNCIL OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA

MD-2012, Chișinău, str. V. Pârcălab nr. 46
Tel.: (+373 22) 27-75-51, fax: (+373 22) 27-74-71
e-mail: office@cca.md, http://www.audiovizual.md

MD-2012, Chișinău, str. V. Pârcălab nr. 46
Tel.: (+373 22) 27-75-51, fax: (+373 22) 27-74-71
e-mail: office@cca.md, http://www.audiovizual.md

DECIZIA nr. 40/239
din 05 noiembrie 2021
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TV8”,
urmare a sesizării dnei Elizaveta Suvac
La data de 08 octombrie 2021, în adresa Consiliului Audiovizualului a parvenit sesizarea
f/nr. din partea dnei Elizaveta Suvac, prin care informează că postul de televiziune „TV8”, la data
de 31 mai 2021, a plasat pe pagina oficială de Facebook reportajul „Scandal în ultima zi de școală
în Căușeni. O directoare a fost acuzată de comportament neadecvat”. Petiționara precizează că
reportajul dat a fost publicat și pe pagina oficială a postului de televiziune „TV8”.
Astfel, Elizaveta Suvac susține că „TV8” a înregistrat opiniile/ acuzațiile invocate de
părinții aliați la protestul din fața Gimnaziului „Pantelimon Erhan” din s. Tănătari. rn. Căușeni,
fără a înregistra opinia dumneaei asupra celor întâmplate, chiar dacă jurnalistul cunoștea despre
faptul că aceasta urma să fie disponibilă de a oferi informații după finalizarea orelor de învățământ,
și anume orele 14:00.
Elizaveta Suvac consideră că „TV8” urma să asigure prezentarea opiniilor tuturor părților
aflate în conflict, astfel încât să nu se ajungă în punctul în care Consiliul Audiovizualului ar trebui
să fie cel care să facă dreptate. Totodată, petiționara susține că urmare a acestui reportaj a fost
privată de dreptul la replică, conform prevederilor art. 14 din Codul serviciilor media audiovizuale.
În temeiul prevederilor art. 83 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, precum
și în scopul examinării obiective a tuturor circumstanțelor sesizate, Consiliul Audiovizualului, prin
scrisoarea nr. 1217 din 19 octombrie 2021, a solicitat AO „Media Alternativa”, fondatoarea
postului de televiziune „TV8”, prezentarea opiniei, în scris, asupra celor invocate în sesizare.
Prin scrisoarea nr. 46 din 25 octombrie 2021, AO „Media Alternativa”, fondatoarea
postului de televiziune „TV8”, a comunicat următoarele: „Reportajul la care face trimitere
reclamanta a fost realizat de TV8 în data de 31.05.2021, în ultima zi de an școlar, la sesizarea
unui grup de părinți și profesori care au invocat nemulțumiri față de comportamentul dnei
directoare Suvac. În vederea documentării și asigurării unei informări corecte, echipa TV8 a mers
la fața locului, acolo unde a încercat să discute cu toate părțile vizate în subiect, inclusiv doamna
Suvac. Dna directoare însă a refuzat să ofere o reacție, menționând că este ocupată, trebuie să
meargă la ore. Acest moment a fost reflectat în reportaj. Transcriem mai jos fragmentul:
https://www.voutube.com/watch?v=w v4Kxmv&Vw
Min. 04:01 – Elisaveta Suvac: „Mă scuzați, mă scuzați eu trebuie să merg la ore...”.
Nu deținem vreo informație că dna Suvac s-a arătat disponibilă să discute cu echipa TV8
după ora 14:00, așa cum susține în plângerea expediată către Consiliul Audiovizualului, tocmai
la cinci luni de la desfășurarea acelor evenimente.
Vrem să mai atragem atenție asupra faptului că în reportaj a fost inclus și comentariul
reprezentantei Direcției Educație din cadrul Consiliului raional Căușeni, care a declarat că au
fost depuse trei sesizări privind comportamentul directoarei gimnaziului din satul Tănătari.
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Min. 4:42 – Tatiana Pălăduță, șefă adj. Bir. Educație Căușeni: „La nivel de direcție, a fost
constituit un grup de lucru care examinează toate plângerile stipulate în această petiție. Ulterior,
conform termenelor legale, noi ne vom expune”.
Este important să subliniem și faptul că în data de 01.09.2021, TV8 a mai realizat o știre
la acest subiect, la fel, urmare a sesizării venite din partea unui grup de părinți și profesori care
s-au plâns că situația a rămas neschimbată. Și de această dată, Elisaveta Suvac a fost telefonată
de mai multe ori pentru a i se oferi dreptul la replică. Doamna nu a răspuns la apelurile TV8, dar
a trimis ulterior o declarație pe care am adus-o la cunoștința publicului, fapt demonstrat în
răspunsul anterior, trimis către Consiliul Audiovizualului.
Prin urmare, după examinarea plângerii anterioare depuse de Elisaveta Suvac, prin
Decizia nr. 33/202 din 10 septembrie 2021, petiția doamnei a fost respinsă, ca fiind neîntemeiată.
Astfel, declarăm că TV8 a respectat toate rigorile legale și deontologice întru asigurarea
informării corecte, iar acuzațiile Elisavetei Suvac despre faptul că echipa TV8 i-ar fi încălcat
dreptul la replică sunt nefondate”.
În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (4) lit. a) și art. 83 alin. (3) lit. c) din Codul
serviciilor media audiovizuale, Consiliul Audiovizualului a efectuat monitorizarea postului de
televiziune „TV 8”, prin prisma celor invocate în sesizarea dnei Elizaveta Suvac.
Rezultatele monitorizării au atestat că la data de 31 mai 2021, în cadrul buletinului
informativ de la ora 19:00, postul de televiziune „TV8” a difuzat reportajul „Cer demisia
directoarei”, în cadrul căruia se relatează despre un scandal, în ultima zi de școală, în satul
Tănătari, raionul Căușeni, unde mai mulți părinți s-au adunat în curtea instituției, acuzând
directoarea gimnaziului de comportament neadecvat față de profesori și elevi. În subiect se
menționează că, din cauza conflictelor interminabile din școală, unii învățători ar fi fost nevoiți să
plece, iar oamenii spun că certurile afectează mult procesul de învățământ și pentru a pune capăt
situației au depus o solicitare prin care cer demisia directoarei.
În acest sens, reporterul menționează că „după ce s-a lăsat așteptată afară minute în șir,
șefa instituției a precizat că cererea lor este examinată, fără a oferi alte detalii”.
În reportaj sunt intervievați unii profesori și părinți care se declară nemulțumiți de
activitatea actualului director al gimnaziului din sat. Oamenii susțin că aceasta ar avea un
comportament inadmisibil față de profesori și alți angajați, iar certurile, spun părinții, afectează
mult procesul educațional. La fel, aceștia o acuză de neimplicare în dezvoltarea sistemului de
învățământ al școlii, și pentru faptul că tot ea ar fi motivul pentru care unii profesori au fost nevoiți
să demisioneze și să meargă să muncească în școlile din satele vecine.
Totodată, în cadrul subiectului se precizează că la Direcția Educație din cadrul Consiliului
raional Căușeni sunt trei sesizări privind comportamentul directoarei gimnaziului din satul
Tănătari, două vin din partea cadrelor didactice, iar o petiție – din partea comitetului părintesc. În
acest sens, s-a expus șefa adjunctă a Direcției Educație Căușeni, Tatiana Pălăduță: „La nivel de
direcție a fost constituit un grup de lucru care examinează toate petițiile, după care, conform
termenelor legale, ne vom expune”.
În contextul celor relatate în știre, reporterul a menționat următoarele: „Am încercat să
discutăm și cu directoarea, însă vicedirectorul ne-a spus că ea se află la lecție și că va ieși afară
la pauză. Pentru că nici la recreație nu a ieșit în curtea școlii, părinții au intrat în instituție, chiar
dacă vicedirectorul a încercat să le interzică accesul în clădire. Într-un final, directoarea a ieșit
afară, însă nu a spus decât faptul că solicitarea părinților privind demisia sa benevolă se
examinează”. Întrebată cum totuși răspunde la acuzațiile părinților, directoarea Gimnaziului
„Pantelimon Erhan”, Elizaveta Suvac, declară următoarele: „Mă scuzați, eu trebuie să merg la
ore”.
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Astfel, postul de televiziune „TV8” a asigurat prezentarea principalelor puncte de vedere
aflate în opoziție.
Totodată, este de menționat că în cadrul ședinței publice din 10 septembrie 2021, Consiliul
Audiovizualului a examinat o altă petiție parvenită din partea directoarei Gimnaziului „Pantelimon
Erhan” din s. Tănătari, rn. Căușeni, Elizaveta Suvac, prin care a informat despre faptul că la
13.08.2021, postul de televiziune „TV8” a difuzat, în cadrul buletinului de știri, un reportaj cu
titlul „Scandalul cu demiterea directoarei din Tănătari continuă. Părinții s-au adresat la Consiliul
raional”, în care a fost vizată direct. Atunci, Elizaveta Suvac a invocat că nu a fost informată
despre realizarea acelui reportaj și nu a fost apelată la telefon și nici căutată de jurnaliștii TV8,
pentru a-i solicita poziția asupra celor relatate în subiect.
În contextul celor expuse, Elizaveta Suvac a solicitat Consiliului Audiovizualului să ia
atitudine privind situația creată și a anexat scrisoarea adresată postului de televiziune „TV8”, în
care și-a expus poziția referitor la acuzațiile aduse și prin care a solicitat furnizorului de servicii
media, în conformitate cu prevederile Legii nr. 64 din 23.04.2010 „Cu privire la libertatea de
exprimare”, publicarea dezmințirii informațiilor relatate în subiectul din 13 august 2021.
Drept urmare, la data de 16 august 2021, postul de televiziune „TV8” a difuzat, în cadrul
buletinului informativ „Știri cu Diana Popa” (durata: 37 min. 15 sec.), un subiect cu titlul: „O vor
ancheta pe directoare după concediu” (ora de difuzare: 19:31:36), în cadrul căreia prezentatoarea
afirmă că directoarea Gimnaziului „Pantelimon Erhan” din s. Tănătari, rn. Căușeni, Elizaveta
Suvac, a trimis un mesaj pe adresa redacției postului de televiziune „TV8”, în care se arată că
dorește să dezmintă acuzațiile aduse din partea părinților și a profesorilor din localitate. Astfel,
prezentatoarea a dat citire declarațiilor dnei Elizaveta Suvac remise în adresa postului de
televiziune „TV8”: „Elizaveta Suvac declară că acuzațiile în adresa ei sunt nefondate, întrucât în
cei 3 ani de activitate de directoare, ea nu a fost sancționată disciplinar și nici nu a parvenit în
adresa ei careva plângeri din partea colegilor referitor la comportamentul său, nici la Consiliul
de administrație, nici la Consiliul profesoral, nici la Consiliul de etică și nici la Consiliul
părinților nu există astfel de documente, mai scrie Elizaveta Suvac. Cât despre profesorii care șiar fi dat demisia sub presiunea ei, 15 la număr, ea spune că aceștia ar fi plecat din inițiativă
proprie și niciunul dintre ei nu a depus vreo plângere în instanța de judecată. Directoarea
menționează și faptul că în luna iunie, Direcția Educație Căușeni a trimis o comisie care i-a
evaluat activitatea și a analizat documentația instituției, dar nu a depistat nicio încălcare. Prin
urmare, ea consideră nefondate acuzațiile care i se aduc”.
În acest sens, prin Decizia nr. 33/202 din 10 septembrie 2021, Consiliul Audiovizualului a
respins petiția dnei Elizaveta Suvac, dat fiind faptul că în cadrul reportajului nominalizat,
furnizorul de servicii media a asigurat prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție,
inclusiv a publicat suplimentar textul dnei Elizaveta Suvac remis la adresa redacției „TV8”, prin
care a dezmințit acuzațiile care i-au fost aduse.
De asemenea, este de menționat că în conformitate cu prevederile legislației audiovizuale,
prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție se asigură de regulă în cadrul aceluiași
program audiovizual sau în mod excepțional în programele următoare.
Așadar, postul de televiziune „TV8” a prezentat poziția dnei Elizaveta Suvac, inclusiv în
cadrul buletinului informativ din 16 august 2021.
În temeiul celor constatate și în conformitate cu prevederile Codului serviciilor media
audiovizuale, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului
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DECIDE:
1. A lua act de rezultatele monitorizării postului de televiziune „TV8” (PRO (6) UNANIM
– A. URSU-ANTOCI, T. BURAGA, L. MANOLE, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
2. A respinge sesizarea f/nr. din 08 octombrie 2021, parvenită din partea dnei Elizaveta
Suvac (PRO (6) UNANIM – A. URSU-ANTOCI, T. BURAGA, L. MANOLE, C. MIHALACHE,
Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
3. Prezenta decizie poate fi contestată cu o cerere prealabilă la Consiliul Audiovizualului
în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei. În ordine de contencios administrativ,
decizia poate fi contestată la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău, str.
Kiev nr.3), în termen de 30 de zile din data comunicării răspunsului cu privire la cererea prealabilă
sau din data expirării termenului prevăzut pentru soluționarea 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

Ala URSU-ANTOCI
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