
1 

 

Argumente pe marginea emisiunii „Important” de la postul privat de televiziune TVC-21 

 

Moderator Comentarii din partea Consiliului consultativ al academicienilor 

Conform auto-

descrierii de la 

emisiunile TVC-

21, dna 

Margareta  

Răducanu este o 

persoană care 

„s-a pregătit de 

emisiune”, este 

„foarte bine 

documentată”, 

a „analizat bine 

site-ul AȘM”, a 

„făcut analiză 

la toate 

documentele”, a 

„făcut analiza 

la atâtea 

documente la 

temă”, este o 

„jurnalistă de 

investigație” 

(care, însă, 

neglijează 

adevărul) 

Dacă doamna insistă în toate emisiunile că ea este „o persoană bine documentată” care 

a „analizat bine site-ul AȘM” (accesați, e.g., Video_1, TVC-21, „Important”, 30.04.2020, 

min 30), atunci: 

I) CU REFERIRE LA COVID-19:  

Cum a putut să vadă doar recomandările OMS și ale Comisiei Naționale pentru 

situații excepționale a Republicii Moldova (plasate pe site-ul AȘM la 16 martie 2020), 

fără „a vedea” zeci de acțiuni care au fost organizate și realizate de AȘM în această 

perioadă, toate fiind publicate pe site-ul AȘM, inclusiv: 

1) Nu a văzut că încă la 6 februarie 2020, cu mai bine de o lună până la confirmarea 

primului caz de infecție cu noul tip de coronavirus în Republica Moldova (7 martie 

2020) și declararea pandemiei de către Organizația Mondială a Sănătății (11 martie 

2020), AȘM în colaborare cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), a 

organizat prima masa rotundă cu genericul „Situația epidemiologică cauzată de 

noul tip de coronavirus: măsuri de prevenire și răspuns”, cu participarea membrilor 

AȘM, experților din domeniul medicinei, specialiștilor de la universități și 

organizații din domeniul cercetării-inovării, acțiunea fiind pe larg mediatizată de 

mai multe posturi TV și transmisă integral de către PRO TV Chișinău, Privesc.eu, 

Realitatea TV, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale  

(https://asm.md/masa-rotunda-la-academia-de-stiinte-moldovei-ce-spun-

specialistii-despre-noul-tip-de-virus-ucigas; https://protv.md/livepro/masa-rotunda-

organizata-de-academia-de-stiinte-a-moldovei-in-colaborare-cu-agentia-nationala-

pentru-sanatate-publica-cu-genericul-situatia-epidemiologica-cauzata-de-noul-tip-

de-coronavirus-masuri-de-prevenire-si-raspuns-video---2517709.html; 

https://www.realitatea.md/live-masa-rotunda-organizata-de-a-m-i-ansp-situa-ia-

epidemiologica-cauzata-de-noul-tip-de-coronavirus-masuri-de-prevenire-i-

raspuns_105592.html; https://www.youtube.com/watch?v=gl-K7hTt1sY; 

https://www.privesc.eu/arhiva/89923/Masa-rotunda-organizata-de-Academia-de-

Stiinte-a-Moldovei-in-colaborare-cu-Agentia-Nationala-pentru-Sanatate-Publica-

cu-genericul--Situatia-epidemiolo).  

2) Doamna jurnalistă nu a ascultat sau nu a citit interviurile cu membrii Academiei 

de Științe, inclusiv cu Președintele AȘM, precum și cu specialiști din afara țării, cu 

referire la problema coronavirusului SARS-CoV-2 și a pandemiei COVID-19, cum ar fi: 

- pe 20 martie, în emisiunea „Spațiul Public” de la Postul Naţional Radio Moldova, 

acad. Ion Tighineanu, acad. Stanislav Groppa și mem. cor. Alexandru Stratan au abordat 

probleme legate de situația epidemiologică din țară; 

- pe 22 martie, interviul cu Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu 

(https://asm.md/interviu-exclusivitate-presedintele-asm-acad-ion-tighineanu-activitatea-

mea-manageriala-si-de); 

https://www.dropbox.com/s/3sdtd27s6fbf00z/Video_1.mp4?dl=0
https://asm.md/masa-rotunda-la-academia-de-stiinte-moldovei-ce-spun-specialistii-despre-noul-tip-de-virus-ucigas
https://asm.md/masa-rotunda-la-academia-de-stiinte-moldovei-ce-spun-specialistii-despre-noul-tip-de-virus-ucigas
https://protv.md/livepro/masa-rotunda-organizata-de-academia-de-stiinte-a-moldovei-in-colaborare-cu-agentia-nationala-pentru-sanatate-publica-cu-genericul-situatia-epidemiologica-cauzata-de-noul-tip-de-coronavirus-masuri-de-prevenire-si-raspuns-video---2517709.html
https://protv.md/livepro/masa-rotunda-organizata-de-academia-de-stiinte-a-moldovei-in-colaborare-cu-agentia-nationala-pentru-sanatate-publica-cu-genericul-situatia-epidemiologica-cauzata-de-noul-tip-de-coronavirus-masuri-de-prevenire-si-raspuns-video---2517709.html
https://protv.md/livepro/masa-rotunda-organizata-de-academia-de-stiinte-a-moldovei-in-colaborare-cu-agentia-nationala-pentru-sanatate-publica-cu-genericul-situatia-epidemiologica-cauzata-de-noul-tip-de-coronavirus-masuri-de-prevenire-si-raspuns-video---2517709.html
https://protv.md/livepro/masa-rotunda-organizata-de-academia-de-stiinte-a-moldovei-in-colaborare-cu-agentia-nationala-pentru-sanatate-publica-cu-genericul-situatia-epidemiologica-cauzata-de-noul-tip-de-coronavirus-masuri-de-prevenire-si-raspuns-video---2517709.html
https://www.realitatea.md/live-masa-rotunda-organizata-de-a-m-i-ansp-situa-ia-epidemiologica-cauzata-de-noul-tip-de-coronavirus-masuri-de-prevenire-i-raspuns_105592.html
https://www.realitatea.md/live-masa-rotunda-organizata-de-a-m-i-ansp-situa-ia-epidemiologica-cauzata-de-noul-tip-de-coronavirus-masuri-de-prevenire-i-raspuns_105592.html
https://www.realitatea.md/live-masa-rotunda-organizata-de-a-m-i-ansp-situa-ia-epidemiologica-cauzata-de-noul-tip-de-coronavirus-masuri-de-prevenire-i-raspuns_105592.html
https://www.youtube.com/watch?v=gl-K7hTt1sY
https://www.privesc.eu/arhiva/89923/Masa-rotunda-organizata-de-Academia-de-Stiinte-a-Moldovei-in-colaborare-cu-Agentia-Nationala-pentru-Sanatate-Publica-cu-genericul--Situatia-epidemiolo
https://www.privesc.eu/arhiva/89923/Masa-rotunda-organizata-de-Academia-de-Stiinte-a-Moldovei-in-colaborare-cu-Agentia-Nationala-pentru-Sanatate-Publica-cu-genericul--Situatia-epidemiolo
https://www.privesc.eu/arhiva/89923/Masa-rotunda-organizata-de-Academia-de-Stiinte-a-Moldovei-in-colaborare-cu-Agentia-Nationala-pentru-Sanatate-Publica-cu-genericul--Situatia-epidemiolo
https://asm.md/interviu-exclusivitate-presedintele-asm-acad-ion-tighineanu-activitatea-mea-manageriala-si-de
https://asm.md/interviu-exclusivitate-presedintele-asm-acad-ion-tighineanu-activitatea-mea-manageriala-si-de
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- pe 14 aprilie, interviul acad. Ion Tighineanu pentru „Ziarul de Gardă” cu privire la 

situația epidemiologică (https://asm.md/zdg-poate-fi-elaborat-un-vaccin-r-moldova-

presedintele-asm-despre-activitatea-cercetatorilor-pe; https://www.zdg.md/stiri/stiri-

sociale/poate-fi-elaborat-un-vaccin-in-r-moldova-presedintele-asm-despre-activitatea-

cercetatorilor-pe-timp-de-pandemie/); 

- pe 17 aprilie, interviul cu epidemiologul mem. cor. Viorel Prisacari 

(https://asm.md/mc-viorel-prisacari-sper-ca-dupa-depasirea-situatiei-pandemice-

atitudinea-guvernantilor-si)  

- și multe alte interviuri. 

3) Nu a observat sau nu a dorit să vadă colaborarea AȘM cu instituțiile 

academice și universitare din străinătate: interviul din 16 aprilie cu Prof. Randy Wayne 

Schekman de la Universitatea California/Berkeley, Laureat al Premiului Nobel în 

domeniul medicinei (https://asm.md/profesorul-randy-schekman-stiinta-poate-si-trebuie-

utilizata-pentru-ghida-politica-publica), materialul cu privire la experiența cercetătorilor 

chinezi și recomandările actualizate cu referire la pandemia de coronavirus COVID-19, 

transmise în adresa AȘM, în 25 martie curent (https://asm.md/experienta-cercetatorilor-

chinezi-si-recomandari-actualizate-cu-referire-la-pandemia-de). 

4) Nu a văzut informația cu privire la donațiile membrilor AȘM și a colectivelor 

institutelor de cercetare în sprijinul medicilor ce se află în prima linie în lupta cu COVID-

19 (https://asm.md/impreuna-la-greu-sa-nu-fim-indiferenti),  

5) Nu a dorit să vadă, la data de 27 aprilie, crearea de către AȘM a Comisiei de 

experți pe problemele coronavirusului de tip nou și a pandemiei, precum și lansarea bazei 

de date a publicațiilor din reviste naționale și internaționale și a altor informații relevante 

cu referire la coronavirusul SARS-CoV-2 și pandemia COVID-19 

((https://asm.md/crearea-comisiei-asm-si-bazei-de-date-pe-problema-coronavirusului-

sars-cov-2-si-pandemiei-covid-19; https://asm.md/publicatii) etc. 

Atragem atenția asupra faptului că acțiunile AȘM în problema coronavirusului SARS-

CoV-2 și a pandemiei COVID-19 în perioada 6 februarie – 22 mai 2020 sunt descrise și 

sunt disponibile la adresele https://asm.md/actiunile-academiei-de-stiinte-moldovei-pe-

problema-coronavirusului-sars-cov-2-si-pandemiei-covid și https://asm.md/atentia-

comunitatii-stiintifice-si-mass-media-din-republica-moldova. 

     II) CU REFERIRE LA LIMBA ROMÂNĂ: 

În calitate de persoană care „a analizat bine site-ul AȘM”, moderatoarea a acuzat AȘM 

că nu promovează și nu susține limba română, fără a „se documenta” asupra: 

1) Poziției membrilor Prezidiului AȘM și membrilor Consiliului Consultativ al 

academicienilor publicate pe site-ul AȘM la 21 mai 2020 și în „Literatura și Arta” 

(https://asm.md/atentia-mass-media-din-republica-moldova; 

https://asm.md/sites/default/files/2020-

05/Replica%20Prezidiului%20ASM%20si%20Consiliului%20Consultativ%20al%20AS

M.pdf); 

2) Intervențiilor permanente ale acad. Ion Tighineanu și altor membri ai AȘM cu 

https://asm.md/zdg-poate-fi-elaborat-un-vaccin-r-moldova-presedintele-asm-despre-activitatea-cercetatorilor-pe
https://asm.md/zdg-poate-fi-elaborat-un-vaccin-r-moldova-presedintele-asm-despre-activitatea-cercetatorilor-pe
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/poate-fi-elaborat-un-vaccin-in-r-moldova-presedintele-asm-despre-activitatea-cercetatorilor-pe-timp-de-pandemie/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/poate-fi-elaborat-un-vaccin-in-r-moldova-presedintele-asm-despre-activitatea-cercetatorilor-pe-timp-de-pandemie/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/poate-fi-elaborat-un-vaccin-in-r-moldova-presedintele-asm-despre-activitatea-cercetatorilor-pe-timp-de-pandemie/
https://asm.md/mc-viorel-prisacari-sper-ca-dupa-depasirea-situatiei-pandemice-atitudinea-guvernantilor-si
https://asm.md/mc-viorel-prisacari-sper-ca-dupa-depasirea-situatiei-pandemice-atitudinea-guvernantilor-si
https://asm.md/profesorul-randy-schekman-stiinta-poate-si-trebuie-utilizata-pentru-ghida-politica-publica
https://asm.md/profesorul-randy-schekman-stiinta-poate-si-trebuie-utilizata-pentru-ghida-politica-publica
https://asm.md/experienta-cercetatorilor-chinezi-si-recomandari-actualizate-cu-referire-la-pandemia-de
https://asm.md/experienta-cercetatorilor-chinezi-si-recomandari-actualizate-cu-referire-la-pandemia-de
https://asm.md/impreuna-la-greu-sa-nu-fim-indiferenti
https://asm.md/crearea-comisiei-asm-si-bazei-de-date-pe-problema-coronavirusului-sars-cov-2-si-pandemiei-covid-19
https://asm.md/crearea-comisiei-asm-si-bazei-de-date-pe-problema-coronavirusului-sars-cov-2-si-pandemiei-covid-19
https://asm.md/publicatii
https://asm.md/actiunile-academiei-de-stiinte-moldovei-pe-problema-coronavirusului-sars-cov-2-si-pandemiei-covid
https://asm.md/actiunile-academiei-de-stiinte-moldovei-pe-problema-coronavirusului-sars-cov-2-si-pandemiei-covid
https://asm.md/atentia-comunitatii-stiintifice-si-mass-media-din-republica-moldova
https://asm.md/atentia-comunitatii-stiintifice-si-mass-media-din-republica-moldova
https://asm.md/atentia-mass-media-din-republica-moldova
https://asm.md/sites/default/files/2020-05/Replica%20Prezidiului%20ASM%20si%20Consiliului%20Consultativ%20al%20ASM.pdf
https://asm.md/sites/default/files/2020-05/Replica%20Prezidiului%20ASM%20si%20Consiliului%20Consultativ%20al%20ASM.pdf
https://asm.md/sites/default/files/2020-05/Replica%20Prezidiului%20ASM%20si%20Consiliului%20Consultativ%20al%20ASM.pdf
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referire la susținerea și promovarea limbii române (e.g., 15 ianuarie 2020, Ziua Națională 

a Culturii: https://asm.md/conducerea-academiei-de-stiinte-moldovei-adus-un-omagiu-

poetuluimihai-eminescu); 

3) Acțiunilor științifice și culturale, precum lecturile academice susținute tradițional cu 

ocazia sărbătorii naționale „Limba noastră cea română”, informația cu referire la ședința 

festivă din 2019 este disponibilă la adresa: 

http://old.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=8969&new_language=0; 

4) Prelegerii publice susținute la AȘM de vicepreședintele Academiei Române, acad. 

Bogdan C. Simionescu (https://asm.md/acad-bogdan-c-simionescu-vicepresedinte-al-

academiei-romane-sustinut-la-asm-lectia-publica), la invitația conducerii AȘM. Dl acad. 

Bogdan Simionescu a dat citire Declarației Academiei Române din 30 ianuarie 2020 

privind unitatea limbii române (publicată în revista „AKADEMOS”: 

http://akademos.asm.md/files/7-7.pdf), în care se menționează ca Academia Română 

sprijină Academia de Științe a Moldovei în efortul de a promova aceste idei timp de mai 

bine 25 de ani. 

Nu ține cont de 

opinia 

interlocutorilor, 

vine cu verdictul 

pregătit de 

acasă, 

asumându-și 

rolul de procuror 

cu drept de 

sentință finală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Fiind „bine documentată”, moderatoarea se bazează pe o declarație semnată de 

„un grup de oameni mai mare de 20 de savanți-academicieni” care „au ieșit cu o 

adresare” (a se vedea Video_2, TVC-21, „Important”, 14.05.2020, min 55). De facto, 

documentul a fost semnat de 12 membri ai AȘM, dintre care majoritatea și-au retras 

argumentat semnăturile (Declarația membrilor AȘM în frunte cu acad. M. Cimpoi din 

29 octombrie 2019: 

http://old.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=9031&new_language=0).  

2) În emisiunea din 12 mai, ex-președintele Republicii Moldova Vladimir Voronin 

afirmă că în AȘM sunt oameni bine pregătiți (referindu-se și la actualul președinte al 

AȘM), ulterior, în emisiunea din 7 iulie, juristul Ion Dron menționează că în Academie 

sunt mulți savanți notorii („avem savanți de renume”), pe când moderatoarea insistă în 

emisiunile sale că Academia de Științe este o instituție parazitară, „o formă fără conținut” 

etc., în pofida numeroaselor acțiuni și evenimente organizate de AȘM în decursul 

perioadei menționate nu doar vizând coronavirusul și pandemia, dar și alte probleme 

stringente ale societății ce țin de economie, ecologie, agricultură și securitate alimentară, 

integrare în spațiul european etc., propunerile elaborate de membrii AȘM fiind transmise 

Guvernului (https://asm.md/evaluarea-competitivitatii-republicii-moldova-si-efectelor-

pandemiei-asupra-economiei-precum-si;  https://asm.md/masuri-necesare-de-intreprins-

vederea-diminuarii-impactului-pandemiei-covid-19-si-secetei-asupra; 

https://asm.md/stiinta-isi-spune-cuvantul-impactul-implementarii-platformelor-de-

comunicare-initiate-de-asm). 

3) Fiind „foarte bine documentată”, moderatoarea afirmă că „Asambleea” (care, de 

fapt, este Adunarea Generală) din 30 iunie 2020, a fost o ședință „dlea galociki, pentru a 

bifa”, (a se vedea Video_3 TVC-21, „Important”, 07.07.2020, min 07), purtând discuții în 

cadrul emisiunii din 7 iulie curent cu persoane care nu au participat la Adunarea 

Generală, în sesiunea căreia, conform Agendei, a fost discutat Raportul asupra stării 

științei din Republica Moldova în anul 2019 și audiat Raportul privind activitatea AȘM în 

anul 2019 (https://asm.md/adunarea-generala-academiei-de-stiinte-moldovei).  

https://asm.md/conducerea-academiei-de-stiinte-moldovei-adus-un-omagiu-poetuluimihai-eminescu
https://asm.md/conducerea-academiei-de-stiinte-moldovei-adus-un-omagiu-poetuluimihai-eminescu
http://old.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=8969&new_language=0
https://asm.md/acad-bogdan-c-simionescu-vicepresedinte-al-academiei-romane-sustinut-la-asm-lectia-publica
https://asm.md/acad-bogdan-c-simionescu-vicepresedinte-al-academiei-romane-sustinut-la-asm-lectia-publica
http://akademos.asm.md/files/7-7.pdf
https://www.dropbox.com/s/gf8j1k7hd9rpri1/Video_2.mp4?dl=0
http://old.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=9031&new_language=0
https://asm.md/evaluarea-competitivitatii-republicii-moldova-si-efectelor-pandemiei-asupra-economiei-precum-si
https://asm.md/evaluarea-competitivitatii-republicii-moldova-si-efectelor-pandemiei-asupra-economiei-precum-si
https://asm.md/masuri-necesare-de-intreprins-vederea-diminuarii-impactului-pandemiei-covid-19-si-secetei-asupra
https://asm.md/masuri-necesare-de-intreprins-vederea-diminuarii-impactului-pandemiei-covid-19-si-secetei-asupra
https://asm.md/stiinta-isi-spune-cuvantul-impactul-implementarii-platformelor-de-comunicare-initiate-de-asm
https://asm.md/stiinta-isi-spune-cuvantul-impactul-implementarii-platformelor-de-comunicare-initiate-de-asm
https://www.dropbox.com/s/hl3didmuxdhsn1j/Video_3.mp4?dl=0
https://asm.md/adunarea-generala-academiei-de-stiinte-moldovei
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Moderatoarea manipulează opinia publică, impunându-și punctul său de vedere ca 

fiind irevocabil, influențând astfel interlocutorii asupra subiectelor pregătite de ea din 

timp.  

În emisiunea din 7 iulie, moderatoarea insistă pe raportarea în cadrul Adunării 

Generale a rezultatelor obținute în decursul a 4 ani, deși după cum am menționat supra, la 

30 iunie 2020 au fost discutate rezultatele științifice obținute într-un singur an, 2019, în 

cadrul proiectelor instituționale prelungite prin ordinul MECC și finalizate în 2019, 

precum și alte tipuri de proiecte, finanțate din bugetul de stat de către ANCD pentru anii 

2018–2019.  

Pentru informare, rezultatele celor patru ani de lucru în proiecte instituționale (2015–

2018) au fost examinate de AȘM în cadrul ședințelor de audieri publice organizate de 

Secțiile de științe în anul 2019 și prezentate detaliat în Raportul asupra stării științei din 

Republica Moldova pentru anul 2018 

(http://old.asm.md/galerie/file/Raport_asupra_starii_stiintei_aprobat_ASM.pdf). 

După prezentarea celor două Rapoarte în cadrul Adunării Generale, au urmat discuții 

mai bine de două ore pe marginea problemelor abordate, cu propuneri pertinente pentru a 

fi transmise Guvernului, dar luările de cuvânt ale membrilor AȘM intenționat nu au fost 

văzute și luate în considerare de moderatoare.  

4) Catalogând Adunarea Generală a AȘM din 30 iunie 2020 ca fiind una organizată 

„dlea galociki”, moderatoarea nu a vrut să vadă în mod voit propunerile AȘM cu referire 

la modificările Codului cu privire la știință şi inovare al Republicii Moldova, precum și a 

unor Hotărâri de Guvern, optând deliberat pentru dezinformarea și falsificarea 

informațiilor, pentru denaturarea intenționată a faptelor (https://asm.md/interviu-cu-

presedintele-asm-acad-ion-tighineanu-doar-prin-implementarea-unor-politici-coerente-si).  

Operează cu 

sintagme și 

declarații bazate 

pe falsuri, cu 

date eronate, cu 

inversări ale 

informației și 

face atacuri la 

persoană 

1) Moderatoarea prezintă două grupuri de cercetători din cadrul AȘM, dintre care 

unul dintre ele este format din cercetători care „merg, bifează împreună cu Președintele, 

fac ei împreună cu Președintele Academiei masovka la toate întâlnirile cu politicienii”.  

Astfel, moderatoarea i-a etichetat pe membrii Consiliului Consultativ al 

academicienilor drept „masovka”, „un grup de oameni care practic nu se dau în vânt 

pentru a munci și a se face ceva” (a se vedea Video_4 TVC-21, „Important”, 

07.07.2020, min 26). Catalogându-i drept oameni care „nu se dau în vânt pentru a munci 

și a face ceva”, dna Margareta Răducanu le aduce o ofensă reputaților savanți care au 

promovat și continuă cu succes să dezvolte cercetarea științifică în Republica 

Moldova. 

Din componența Consiliului Consultativ al Academicienilor fac parte acad. Mihai 

Cimpoi, acad. Eugen Doga, acad. Mitrofan Cioban, acad. Sveatoslav Moscalenco, acad. 

Gheorghe Ghidirim, mem.cor. Constantin Gaindric ș.a., care sunt personalități bine 

cunoscute și apreciate atât în Republica Moldova, cât și peste hotare, dar care au devenit 

peste noapte „masovka” în imaginația neinspirată a jurnalistei Margareta Răducanu. 

2) Moderatoarea inversează intenționat informațiile, discutând despre ilegalitățile 

comise în timpul alegerii Președintelui AȘM din 2014. 

http://old.asm.md/galerie/file/Raport_asupra_starii_stiintei_aprobat_ASM.pdf
https://asm.md/interviu-cu-presedintele-asm-acad-ion-tighineanu-doar-prin-implementarea-unor-politici-coerente-si
https://asm.md/interviu-cu-presedintele-asm-acad-ion-tighineanu-doar-prin-implementarea-unor-politici-coerente-si
https://www.dropbox.com/s/wsd2rfsfun7bgww/Video_4.mp4?dl=0
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Astfel, este un fals afirmația moderatoarei că în cadrul alegerilor președintelui 

AȘM din 2014, prim-vicepreședintele acad. I. Tighineanu a fluturat cu o „fițuică, cu acest 

bilețel” (a se vedea Video_5, TVC-21, „Important”, 07.07.2020, min 34) primit din 

Parlament precum că acad. Gh. Duca are dreptul de a participa la alegeri, fapt ce a indus 

în eroare membrii Asambleei. Conform secvenței video-înregistrării de la Sesiunea a 

XVIII-a a Asambleei AȘM din 17 aprilie 2014, nu dl acad. Tighineanu, ci Președintele 

Comisiei de alegere a Președintelui AȘM a informat Asambleea despre constatarea 

Comisiei respective, a se vedea Video_6a, fără fluturarea unei oarecare „fițuici” sau 

„bilețel”. Mai mult decât atât, moderatoarea a mințit nerușinat și în fața membrilor CCA, 

că aceasta este o afirmație ce nu-i aparține ei, ci dlui acad. Gheorghe Duca (a se vedea 

Video 6b, Ședința CCA din 11.08.2020, min109).  

În emisiunea din 7 iulie 2020 moderatoarea menționează repetat că acad. V. Pasat și-

a retras candidatura  din motive politice (a se vedea Video_7, TVC-21, „Important”, 

07.07.2020, min 49), în cadrul alegerilor pentru funcția de președinte al AȘM în anul 2014 

și, respectiv, în anul 2019. Precizăm că în 2014, acad. V. Pasat și-a retras candidatura 

după prezentarea programelor de către toți pretendenții și după o analiză profundă a 

acestor programe de către membrii Asambleei AȘM. La alegerile președintelui AȘM din 

2019, el nu a avut cum să-și retragă candidatura, fiindcă a refuzat să fie inclus numele său 

în buletinele de vot la Adunarea generală a Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice 

și Arte din 12 martie 2019, care avea pe Agenda ședinței înaintarea candidaturilor la 

funcția de președinte al AȘM. Și în acest caz se face referire la un fals: acad. V. Pasat nu 

a participat în calitate de pretendent la alegerile Președintelui AȘM din 2019 și, prin 

urmare, nu avea de unde să se retragă. 

Prin aceste date eronate, moderatoarea a indus în eroare opinia publică, insinuând că 

au fost comise încălcări în timpul alegerilor Președintelui AȘM în anul 2019. Menționăm 

că rezultatele alegerilor din 2019 nu au fost puse la îndoială și nu au fost contestate, acad. 

Ion Tighineanu a fost ales Președinte al AȘM prin majoritatea covârșitoare de voturi (din 

100 de membri ai AȘM prezenți la Adunarea Generală, au votat pro 95). 

Atragem atenția asupra faptului că legalitatea mandatului prim-vicepreședintelui a 

fost contestată în instanță de judecată fără succes. Desemnarea acad. Ion Tighineanu în 

funcția de președinte interimar până la demararea alegerilor a avut loc odată cu auto-

demisia de facto a ex-președintelui AȘM, după expirarea concediului medical al 

dumnealui (https://asm.md/interviu-cu-presedintele-asm-acad-ion-tighineanu-doar-prin-

implementarea-unor-politici-coerente-si), iar desemnarea în calitate de președinte 

interimar până la intrarea în funcție a președintelui nou ales a fost făcută în conformitate 

cu Hotărîrea Prezidiului AȘM nr. 20 din 7 februarie 2019 (care a fost aprobată în temeiul 

prevederilor punctelor 33 și 34 ale Statutului AȘM). 

3) Subliniem că postul TVC-21 transmite în reluare doar acele emisiuni, în timpul 

cărora moderatoarea a reușit să-și impună definitiv opinia sa (e.g. emisiunea din 7 iulie 

2020), dar emisiunea din 12 mai cu participarea ex-președintelui RM V. Voronin, care 

expune un punct contrar așteptărilor jurnalistei, a fost, însă, dată uitării.  

4) Moderatoarea „foarte bine documentată” afirmă că la Academie „într-un an și 

jumătate nu se întâmplă nimic…”, „putem prelua ceva din activitățile de la 

https://www.dropbox.com/s/ng4pq1725y629vd/Video_5.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/37s2tsnystdcfgt/Video_6.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ciz7q4p1pnhmvj1/Video6b.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rgiaw7yte0k9yui/Video_7.mp4?dl=0
https://asm.md/interviu-cu-presedintele-asm-acad-ion-tighineanu-doar-prin-implementarea-unor-politici-coerente-si
https://asm.md/interviu-cu-presedintele-asm-acad-ion-tighineanu-doar-prin-implementarea-unor-politici-coerente-si
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Academia din România, niște activități, simpozioane…”, a se vedea Video_8, TVC-21, 

„Important”, 07.07.2020, min 47. În continuare, atragem atenția asupra acestor falsificări 

crase și de defăimare a instituției academice de către dna Margareta Răducanu. 

De facto, în cadrul AȘM și cu participarea AȘM au fost organizate și continuă să se 

desfășoare numeroase evenimente științifice naționale și internaționale: conferințe 

științifice, simpozioane, audieri publice și lecturi academice în cadrul platformelor 

științifice, lansări de acțiuni inedite (e.g. cursul-pilot ȘTIM pentru liceeni: 

https://asm.md/academia-de-stiinte-moldovei-dat-start-cursului-pilot-stim), care însă nu s-

au regăsit în emisiunea Important, fiind neglijate de moderatoare. Jurnalista nu a văzut, în 

14 ianuarie curent, lecţia publică „Scientific Publishing to the next level: Is Open access 

really free access?” susținută de Profesorul Rudolph Henrik, Editorul Revistei Applied 

Surface Science (Elsevier). Nu a observat sau nu a dorit să observe o serie de lecții publice 

prezentate de membrii AȘM și membrii Secțiilor de Științe ale AȘM: acad. Teodor 

Lupașcu (https://asm.md/acad-tudor-lupascu-sustinut-la-academia-de-stiinte-moldovei-

online-lectia-publica-sinteza-si), acad. Grigore Belostecinic și mem. cor. Alexandru 

Stratan (https://asm.md/competitivitatea-republicii-moldova-tendinte-si-provocari-lectie-

publica-sustinuta-la-academia-de), mem. cor. Maria Nedealcov 

(https://asm.md/variabilitatea-spatio-temporala-riscurilor-meteo-climatice-un-subiect-de-

actualitate-abordat-cadrul), prof. Rodica Sturza (https://asm.md/prof-rodica-sturza-

sustinut-o-lectie-publica-cu-genericul-securitatea-si-siguranta-alimentelor-o), prof. Boris 

Boincean (https://asm.md/diminuarea-impactului-negativ-al-pandemiei-covid-19-si-

secetei-agricultura-o-lectie-publica-de), dr. Igor Nicoară (https://asm.md/ce-este-un-

cutremur-si-care-sunt-problemele-reducerii-riscului-seismic-la-care-este-expus) ș.a.    

Moderatoarea, rău intenționată, nu a remarcat nici vizitele reciproce ale conducerii 

AȘM și Academiei Române, de exemplu, prelegerile acad. I. Tighineanu la Academia 

Română, București, 16 octombrie 2019 

(http://old.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=9027&new_language=0), precum și 

la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” și Filiala Academiei Române din Iași, 16 

decembrie 2019 

(http://old.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=9081&new_language=0). Nu a dorit 

să vadă vizita la AȘM a vicepreședintelui Academiei Române, acad. Bogdan C. 

Simionescu, care la 31 ianuarie 2020 a susținut o lecție publică intitulată „Cercetarea în 

Academia Română”. La fel, dr. Valeria Harabagiu, director al Institutului de Chimie 

Macromoleculară „Petru Poni” din Iași, a prezentat la AȘM un referat cu tema „Institutul 

de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” al Academiei Române, Iași – Infrastructura de 

cercetare si posibilități de colaborare” (https://asm.md/acad-bogdan-c-simionescu-

vicepresedinte-al-academiei-romane-sustinut-la-asm-lectia-publica). 

De asemenea, moderatoarea nu a observat, la 11 decembrie 2019, întrevederea la 

AȘM a vicepreședintelui Academiei Române, acad. Bogdan C. Simionescu, cu 

președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, și Ministrul Educației, Culturii și Cercetării dr. 

Corneliu Popovici (https://asm.md/academician-bogdan-c-simionescu-trebuie-de-pastrat-

academia-pentru-ca-este-o-carte-de-vizita), precum și interviul acordat pentru AȘM de 

oaspeți (http://old.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=9091&new_language=0). 

Dna M. Răducanu trece intenționat cu vederea și platformele de comunicare, inițiate 

https://www.dropbox.com/s/6dvtqv2u54wc7cz/Video_8.mp4?dl=0
https://asm.md/academia-de-stiinte-moldovei-dat-start-cursului-pilot-stim
https://asm.md/acad-tudor-lupascu-sustinut-la-academia-de-stiinte-moldovei-online-lectia-publica-sinteza-si
https://asm.md/acad-tudor-lupascu-sustinut-la-academia-de-stiinte-moldovei-online-lectia-publica-sinteza-si
https://asm.md/competitivitatea-republicii-moldova-tendinte-si-provocari-lectie-publica-sustinuta-la-academia-de
https://asm.md/competitivitatea-republicii-moldova-tendinte-si-provocari-lectie-publica-sustinuta-la-academia-de
https://asm.md/variabilitatea-spatio-temporala-riscurilor-meteo-climatice-un-subiect-de-actualitate-abordat-cadrul
https://asm.md/variabilitatea-spatio-temporala-riscurilor-meteo-climatice-un-subiect-de-actualitate-abordat-cadrul
https://asm.md/prof-rodica-sturza-sustinut-o-lectie-publica-cu-genericul-securitatea-si-siguranta-alimentelor-o
https://asm.md/prof-rodica-sturza-sustinut-o-lectie-publica-cu-genericul-securitatea-si-siguranta-alimentelor-o
https://asm.md/diminuarea-impactului-negativ-al-pandemiei-covid-19-si-secetei-agricultura-o-lectie-publica-de
https://asm.md/diminuarea-impactului-negativ-al-pandemiei-covid-19-si-secetei-agricultura-o-lectie-publica-de
https://asm.md/ce-este-un-cutremur-si-care-sunt-problemele-reducerii-riscului-seismic-la-care-este-expus
https://asm.md/ce-este-un-cutremur-si-care-sunt-problemele-reducerii-riscului-seismic-la-care-este-expus
http://old.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=9027&new_language=0
http://old.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=9081&new_language=0
https://asm.md/acad-bogdan-c-simionescu-vicepresedinte-al-academiei-romane-sustinut-la-asm-lectia-publica
https://asm.md/acad-bogdan-c-simionescu-vicepresedinte-al-academiei-romane-sustinut-la-asm-lectia-publica
https://asm.md/academician-bogdan-c-simionescu-trebuie-de-pastrat-academia-pentru-ca-este-o-carte-de-vizita
https://asm.md/academician-bogdan-c-simionescu-trebuie-de-pastrat-academia-pentru-ca-este-o-carte-de-vizita
http://old.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=9091&new_language=0
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de AȘM în anul 2019 și continuate în 2020, cu mai multe prelegeri și lecții publice axate 

pe problemele stringente ale societății (https://asm.md/platforme-stiintifice). 

În acest context, nu a dorit să accepte faptul că rezultatele științifice obținute de 

comunitatea academică, propunerile și recomandările enunțate în cadrul prelegerilor 

susținute la AȘM, sunt înalt apreciate de Guvern și specialiști în domeniu 

(https://asm.md/succesele-agricultura-obtinute-gratie-implementarii-rezultatelor-

cercetarilor-stiintifice-urmeaza; https://asm.md/stiinta-isi-spune-cuvantul-impactul-

implementarii-platformelor-de-comunicare-initiate-de-asm; 

https://gov.md/ro/content/subiectul-producerii-de-seminte-va-fi-abordat-prioritar-de-

guvern). 

Nu a fost observată de către jurnalista M. Răducanu și prelegerea publică din 25 

februarie curent cu genericul „Știința ca misiune homosapiens în Univers”, susținută de 

preşedintele Fondului de Finanţare a Cercetării Fundamentale (FFCF) din Republica 

Belarus, acad. Serghei Gaponenko, care a discutat în timpul întrevederii cu Președintele 

AȘM posibilitatea inițierii unui program de proiecte bilaterale de cercetări fundamentale 

cu Republica Belarus (https://asm.md/acad-serghei-gaponenko-savantul-nu-este-doar-o-

persoana-care-activeaza-sfera-stiintei-savantul-este), oaspetele acordând, în exclusivitate, 

și un interviu (https://asm.md/interviu-exclusivitate-acad-serghei-gaponenko-stiinta-

inseamna-primul-rand-oameni-savanti-care-au). 

A rămas neobservată de moderatoare și videoconferința cu genericul „Lupta împotriva 

COVID-19 din punct de vedere al managementului spitalelor”, prezentată la 28 mai 2020 

de doi profesori din China (https://asm.md/videoconferinta-la-academia-de-stiinte-

moldovei-lupta-impotriva-covid-19-din-punct-de-vedere-al).  

Învinuind AȘM de inactivitate, moderatoarea M. Răducanu încalcă Codul 

deontologic al jurnalistului. Astfel, trece și peste o manifestare de rezonanță 

internațională cu participarea de Ziua AȘM, la 12 iunie, a Laureatului Premiului Nobel, 

Prof. Randy Schekman, care a prezentat comunicarea „Importanța științei fundamentale în 

descoperirile medicale”, axată pe problema coronavirusului de tip nou SARS-CoV-2 și a 

pandemiei COVID-19 (https://asm.md/ziua-academiei-de-stiinte-marcata-premiera-printr-

o-lectie-publica-sustinuta-de-un-laureat-al). Trebuie să fii lipsit de bunul simț ca să nu 

observi lecția publică prezentată de un expert de cel mai înalt rang la scară 

internațională, urmată de un recital muzical al reputatului academician-compozitor 

Eugen Doga! 

Moderatoarea nu a remarcat nici cea mai recentă acțiune, din 10 iulie curent (avizul 

fiind plasat pe site-ul AȘM la 07.07.2020), organizată de Academia de Ştiinţe a Moldovei 

în cooperare cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şiseşti” din 

România, și anume Lecţia publică „Relaţia dintre agricultură şi gestiunea resurselor de 

apă”, susținută de acad., prof. Valeriu Tabără, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole 

şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şiseşti” (https://asm.md/prof-valeriu-tabara-presedintele-

academiei-de-stiinte-agricole-si-silvice-gheorghe-ionescu-sisesti). 

De altfel, toate evenimentele și acțiunile AȘM sunt transmise online și sunt disponibile 

la adresa https://idsi.md/tv.  

https://asm.md/platforme-stiintifice
https://asm.md/succesele-agricultura-obtinute-gratie-implementarii-rezultatelor-cercetarilor-stiintifice-urmeaza
https://asm.md/succesele-agricultura-obtinute-gratie-implementarii-rezultatelor-cercetarilor-stiintifice-urmeaza
https://asm.md/stiinta-isi-spune-cuvantul-impactul-implementarii-platformelor-de-comunicare-initiate-de-asm
https://asm.md/stiinta-isi-spune-cuvantul-impactul-implementarii-platformelor-de-comunicare-initiate-de-asm
https://gov.md/ro/content/subiectul-producerii-de-seminte-va-fi-abordat-prioritar-de-guvern
https://gov.md/ro/content/subiectul-producerii-de-seminte-va-fi-abordat-prioritar-de-guvern
https://asm.md/acad-serghei-gaponenko-savantul-nu-este-doar-o-persoana-care-activeaza-sfera-stiintei-savantul-este
https://asm.md/acad-serghei-gaponenko-savantul-nu-este-doar-o-persoana-care-activeaza-sfera-stiintei-savantul-este
https://asm.md/interviu-exclusivitate-acad-serghei-gaponenko-stiinta-inseamna-primul-rand-oameni-savanti-care-au
https://asm.md/interviu-exclusivitate-acad-serghei-gaponenko-stiinta-inseamna-primul-rand-oameni-savanti-care-au
https://asm.md/videoconferinta-la-academia-de-stiinte-moldovei-lupta-impotriva-covid-19-din-punct-de-vedere-al
https://asm.md/videoconferinta-la-academia-de-stiinte-moldovei-lupta-impotriva-covid-19-din-punct-de-vedere-al
https://asm.md/ziua-academiei-de-stiinte-marcata-premiera-printr-o-lectie-publica-sustinuta-de-un-laureat-al
https://asm.md/ziua-academiei-de-stiinte-marcata-premiera-printr-o-lectie-publica-sustinuta-de-un-laureat-al
https://asm.md/prof-valeriu-tabara-presedintele-academiei-de-stiinte-agricole-si-silvice-gheorghe-ionescu-sisesti
https://asm.md/prof-valeriu-tabara-presedintele-academiei-de-stiinte-agricole-si-silvice-gheorghe-ionescu-sisesti
https://idsi.md/tv
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Moderatoarea nu a remarcat nici scrisorile de susținere a AȘM din partea Academiei 

Române (http://old.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=9036&new_language=0);  

Academiei Naționale de Științe din Ucraina 

(http://old.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=9047&new_language=0);  

Academiei de Științe a Bulgariei 

http://old.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=9043&new_language=0);  

Asociației Internaționale a Academiilor de Științe și a Academiei Naționale de Științe din 

Belarus (http://old.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=9042&new_language=0). 

Nu a dorit să vadă dna M. Răducanu acțiunile membrilor AȘM și ale Prezidiului 

AȘM depuse în vederea soluționării problemelor din domeniul cercetării 

(https://asm.md/membrii-academiei-de-stiinte-s-au-intanit-cu-ministrul-educatiei-culturii-

si-cercetarii-dr-corneliu; https://asm.md/adresare-catre-ministerul-educatiei-culturii-si-

cercetarii; https://asm.md/ministrul-corneliu-popovici-doar-prin-eforturi-comune-vom-

reusi-sa-insusim-o-misiune-istorica-si). 

În concluzie, accentuăm faptul că moderatoarea M. Răducanu nu a dorit să observe 

și să examineze acțiunile și evenimentele desfășurate după luna aprilie 2019, când a fost 

ales  noul președinte al AȘM, acad. Ion Tighineanu, turnând apă la moara unor persoane 

orgolioase și frustrate din cadrul AȘM, manipulând astfel opinia publică cu fapte false sau 

trunchiate din context, pătând onoarea și imaginea Academiei de Științe a Moldovei.  

În emisiune, moderatoarea afirmă că „Academia este o formă fără conținut”, 

deoarece a văzut la Giurgiulești „40 și ceva de autobuze de moldoveni care plecau, 

iarăși plecau peste hotare”. Astfel, în opinia „analistei”, „când cel mai înalt for 

științific a ajuns în situația în care a ajuns, cum să nu plece moldovenii, domnilor?!” 

(accesați Video_9, TVC-21, „Important”, 07.07.2020, min 86). Evident că asistăm la o 

manipulare și un fals monstruos, AȘM fiind învinuită de plecarea moldovenilor din țară, 

or, problemele migrației, cauzele și consecințele acestui fenomen cu care se confruntă nu 

doar Republica Moldova, dar practic toate țările aflate în tranziție, sunt studiate de 

cercetători, ceea ce ar trebui să cunoască „o jurnalistă foarte bine documentată”.  

    Constatăm că numeroase reflecții nedocumentate ale „documentatei persoane” de la 

TVC-21și atitudinea tendențioasă față de AȘM și membrii AȘM, insultele impertinente 

aduse mai multor academicieni („senectute nărăvașă”) și părerile eronate cu care operează 

au fost expuse de dna M. Răducanu în „Scrisoarea deschisă” din data de 27 iulie curent, 

diseminată pe rețele de socializare și publicată în “Vocea Basarabiei” de pretinsa 

„jurnalistă de investigație”. La această scrisoare agramată s-a referit acad. Mihai Cimpoi 

în luarea de cuvânt din 11 august 2020 (a se vedea Video_10, Ședința CCA din 

11.08.2020, min 69). 

 În baza celor expuse, conchidem: 

1. Pe parcursul emisiunilor dna Margareta Răducanu a operat cu mai multe 

informații false, din care a rezultat lipsa unei distincții clare între fapte și opinii, 

nerespectarea exigenței unei informări cu privire la un fapt sau un eveniment 

corect. Informația nu a fost verificată și prezentată în mod imparțial și cu bună 

credință; nu s-a asigurat echilibrul şi nu s-a favorizat libera formare a opiniilor, 

http://old.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=9036&new_language=0
http://old.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=9047&new_language=0
http://old.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=9043&new_language=0
http://old.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=9042&new_language=0
https://asm.md/membrii-academiei-de-stiinte-s-au-intanit-cu-ministrul-educatiei-culturii-si-cercetarii-dr-corneliu
https://asm.md/membrii-academiei-de-stiinte-s-au-intanit-cu-ministrul-educatiei-culturii-si-cercetarii-dr-corneliu
https://asm.md/adresare-catre-ministerul-educatiei-culturii-si-cercetarii
https://asm.md/adresare-catre-ministerul-educatiei-culturii-si-cercetarii
https://asm.md/ministrul-corneliu-popovici-doar-prin-eforturi-comune-vom-reusi-sa-insusim-o-misiune-istorica-si
https://asm.md/ministrul-corneliu-popovici-doar-prin-eforturi-comune-vom-reusi-sa-insusim-o-misiune-istorica-si
https://www.dropbox.com/s/j7gd0l4fqn8lebw/Video_9.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tqn0er7imr2k4g1/Video10.mp4?dl=0


9 

 

prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în 

care problemele sunt în dezbatere publică. 

2. Tonalitatea imperativă, autoritară a „discuției”, modul nepermis în care 

intelectualității i se dau lecții ce să întreprindă și repetarea de nenumărate ori a 

emisiunilor în cadrul ciclului de emisiuni „Important” în decursul ultimelor trei 

luni, creează impresia că ele au fost făcute la o comandă specială. 

3. Dna Margareta Răducanu și-a permis să ofenseze personalități notorii – membri 

ai Academiei de Științe a Moldovei. 

 


