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DECIZIA nr. 15/87
din 31 mai 2016
Cu privire la examinarea sesizării
dlui Constantin NUNU
La 05.05.2016, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului a parvenit sesizarea f/nr. din partea
cetăţeanului C. Nunu, prin care informează că posturile de televiziune „Accent TV” şi „NTV
Moldova” indică în cadrul rubricilor „Meteo” incorect denumirile oficiale de localităţi.
În temeiul prevederilor art. 37 alin. (3) lit. c) din Codul audiovizualului a fost efectuată
monitorizarea rubricilor „Meteo”.
Totodată, în conformitate cu art. 38 alin. (7) din Codul audiovizualului, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului, prin scrisori recomandate cu nr. 290 din 26.05.2016, a expediat rapoartele de
monitorizare radiodifuzorilor supuşi monitorizării.
Rezultatele monitorizării pentru perioada 15-17.05.2016 au atestat următoarele:
I. „NTV Moldova”
 Postul de televiziune „NTV Moldova” a utilizat, în titre, forma incorectă a toponimelor Bălţi,
Orhei, Cahul şi Chişinău (Бельцы, Оргеев, Кагул, Кишинёв) la 16 mai (18:31:01, 21:26:13) şi
17 mai curent (08:56:10, 18:29:08). Tot pe data de 17 mai, rubrica meteo de la 21:25:30 a
conţinut forma incorectă a unui singur toponim – Cahul (Кагул). Astfel, postul de televiziune
„NTV Moldova” a comis derogări de la art. 1 al Deciziei CCA nr. 38 din 19.03.2014.
Prin scr. nr. 101-705 din 20.05.2016, P.P. „Exclusiv Media” S.R.L., fondatoarea postului de
televiziune „NTV Moldova”, a comunicat Consiliului Coordonator al Audiovizualului că „denumirile
localităţilor vizate au fost corectate în conformitate cu Legea nr. 764 din 27.12.2001 privind
organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova”.
II. „Accent TV”
 Postul de televiziune „Accent TV” a utilizat, în titre, forma incorectă a toponimului Soroca
(Сороки) la 15 mai (01:32:34, 08:10:15, 17:14:23, 23:20:10); 16 mai (03:59:12, 16:14:48,
20:31:35) şi 17 mai curent (01:01:20, 09:31:17, 15:31:09). Astfel, postul de televiziune „Accent
TV” a comis derogări de la art. 1 al Deciziei CCA nr. 38 din 19.03.2014.
Prin scr. f/nr. din 25 mai 2016, „TELESISTEM TV” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune
„Accent TV”, a menţionat că „indicarea incorectă a denumirilor localităţilor în buletinele meteo la
postul de televiziune „Accent TV” a fost verificată şi nu s-a confirmat. Totodată, „Accent TV” respectă
cu stricteţe prevederile actelor normative ale Consiliului şi regulile de transcriere în limba rusă a
denumirilor în limba română”.
Ca urmare a celor invocate de postul de televiziune „Accent TV”, Direcţia monitorizare TV a
verificat suplimentar datele atestate şi a constatat aceleaşi abateri care au fost incluse în raportul de
monitorizare.
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Prezent la ședință, reprezentantul „Accent TV” a declarat că este de acord cu rezultatele
monitorizării şi că postul de televiziune s-a conformat prevederilor Deciziei CCA nr. 38 din
19.03.2014.
În cadrul ședinței publice, membrii CCA au atenționat radiodifuzorii supuși monitorizării și le-au
solicitat să respecte cu strictețe prevederile Deciziei CCA nr. 38 din 19.03.2014.
În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale Statutului
CCA, aprobat prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, şi ale
Deciziei CCA nr. 38 din 19.03.2014, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite sesizarea f/nr. din 05.05.2016 parvenită de la dl Constantin NUNU (PRO – (9)
UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, O.
GUŢUŢUI, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia monitorizare TV.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a
Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dinu CIOCAN
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