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DECIZIA nr. 29/182
din 09 noiembrie 2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale unor
radiodifuzori în vederea reflectării corecte a informațiilor de interes public major ce țin de
sănătatea populației
În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale
Statutului CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii
Moldova, precum și în baza recomandărilor prevăzute în „Raportul asupra audierilor privind
situația epidemiologică privind rujeola”, elaborat de Comisia protecție socială, sănătate și familie
a Parlamentului Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a efectuat
monitorizarea principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”,
„Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Publika TV”, „Elita TV”, „Sor TV”, „Studio L”, „TV Drochia”,
„TV Prim”, „Media TV” și „TV-Găgăuzia” în vederea reflectării corecte a informațiilor de interes
public major ce țin de sănătatea populației.
Rezultatele monitorizării au atestat că în perioadele de raport: 17-23.09.2018, 2329.09.2018, 27.09-03.10.2018, 05-11.10.2018, 12-18.10.2018, posturile de televiziune:
„Moldova-1”, „Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Publika TV” și „Elita TV” au difuzat subiecte ce
au reflectat situația epidemiologică privind rujeola în Republica Moldova. Astfel, în cadrul
subiectelor sunt prezentate date statistice oficiale de îmbolnăvire cu rujeolă în rândul copiilor pe
întreg teritoriul țării. În acest context, se aduce la cunoștință publicului despre avertizarea
medicilor cu privire la răspândirea rapidă a acestei maladii, prin specificarea că un copil bolnav
poate infecta alți 18 dacă aceștia nu au fost vaccinați. Totodată, reprezentanții Ministerului
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale accentuează că vaccinarea este unica și cea mai eficientă
metodă de prevenire a îmbolnăvirii cu rujeolă și îndeamnă populația să se vaccineze pentru a fi
protejată de bolile transmisibile. Tot în cadrul subiectelor se apelează la specialiștii din domeniu,
care menționează cât de important este să previi maladia rujeola, specificând, totodată, că mulți
părinți refuză să-și vaccineze copii, însă în urma discuțiilor purtate cu medicii aceștia
conștientizează cât de important este prevenirea unei boli infecțioase transmisibile, cum este
rujeola, decât tratarea acesteia.
În perioadele de referință, au fost difuzate și alte subiecte ce țin de sănătatea populației.
Astfel, posturile de televiziune: „Prime”, „Canal 2”, „Canal 3” și „Publika TV” au mediatizat
cazurile de dizenterie apărute cel mai des în rândul copiilor, iar postul de televiziune „Media TV”
a reflectat un subiect privind prevenirea virozelor respiratorii. În ambele cazuri, posturile prezintă
pozițiile medicilor din domeniu. „Studio L” a difuzat un subiect despre încălcările comise de
populație în timpul administrării preparatelor medicamentoase, precum și despre reacțiile adverse
pe care le pot provoca acestea.
Este de specificat că posturile de televiziune: „TV-Găgăuzia”, „TV Drochia” și „TV Prim”
nu au reflectat, în perioadele de raport, subiecte ce țin sănătatea populației.

1 din 2

Decizia nr. 29/182 din 09 noiembrie 2018

Urmare a celor menționate mai sus, se atestă că posturile de televiziune: „Moldova-1”,
„Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Publika TV”, „Elita TV”, „Sor TV”, „Studio L” și „Media TV”
nu au comis derogări de la legislația audiovizuală în vigoare.
În cadrul dezbaterilor publice, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului,
Dragoș Vicol, a menționat că reieșind din faptul că a existat o perioadă în care autoritățile publice,
cele de profil, cât și medici au semnalat importanța acestui subiect, CCA și-a propus să analizeze
modul de reflectare a informațiilor de interes public major ce țin de sănătatea populației prin prisma
mass-mediei audiovizuale. Astfel, raportul de monitorizare a prezentat cu lux de amănunte că nu
au fost comise derogări la mediatizarea acestor subiecte, mai mult ca atât, a fost prezentat un
spectru larg de specialiști din domeniu care s-au expus pe marginea tematicii respective.
În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale
Statutului CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii
Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A lua act de rezultatele monitorizării posturilor de televiziune: „Moldova-1”, „Prime”,
„Canal 2”, „Canal 3”, „Publika TV”, „Elita TV”, „Sor TV”, „Studio L”, „TV Drochia”, „TV Prim”,
„Media TV” și „TV-Găgăuzia” în vederea reflectării corecte a informațiilor de interes public major
ce țin de sănătatea populației (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA,
V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția monitorizare TV.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a CCA.

PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoş VICOL
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