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DECIZIA nr. 29/180
din 09 noiembrie 2018
Cu privire la aprobarea Metodologiei de monitorizare
a radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova
Metodologia de monitorizare a radiodifuzorilor a Consiliului Coordonator al
Audiovizualului din Republica Moldova (revizuită și actualizată) a fost elaborată de expertul
independent al Consiliului Europei, Rast’o Kuzel, în colaborare cu Consiliul Coordonator al
Audiovizualului în cadrul Proiectului Comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei
„Promovarea libertății și pluralismului mass-mediei în Republica Moldova”.
Importanța revizuirii și actualizării documentului dat constă în îmbunătățirea capacității
existente de monitorizare a radiodifuzorilor pentru a determina modul în care titularii licențelor de
emisie își îndeplinesc obligațiile. Totodată, va permite evaluarea poziționării știrilor și subiectelor
selectate comparativ cu alte subiecte și aspecte, evaluarea cunoștințelor jurnalistului asupra
subiecților și temelor implicate, perceperea modului în care limbajul conturează înțelegerea și
percepția audienței față de un subiect etc.
Pe data de 14 iunie 2018, Consiliul Coordonator al Audiovizualului și Proiectul Comun al
Uniunii Europene și Consiliului Europei „Promovarea libertății și pluralismului mass-mediei în
Republica Moldova” au organizat o masa rotundă cu privire la „Prezentarea proiectului actualizat
și revizuit al Metodologiei CCA de monitorizare a radiodifuzorilor”. La eveniment au participat:
expertul independent Rast’o Kuzel; Roberta Battista, coordonatoare de proiecte, Departamentul
Societate Informațională, Consiliul Europei; membri CCA; monitori din cadrul Direcției
monitorizare Radio și TV a Consiliului, radiodifuzori și reprezentanți ai mass-media.
La seminarele zonale cu genericul „Contentul audiovizual – competiție, reglementare,
creativitate și dinamica societală”, organizate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului la
Cahul (13 septembrie 2018) și Bălți (21 septembrie 2018), expertul independent al Consiliului
Europei, Rast’o Kuzel, și, respectiv, șefa Direcției Monitorizare TV, Victoria Cecan, au prezentat
modificările efectuate în Metodologia actualizată și revizuită de monitorizare a radiodifuzorilor
aflați sub jurisdicția Republicii Moldova.
În perioada 10-14 septembrie 2018, în cadrul aceluiași program, a fost organizat un training
pentru Direcția de monitorizare din cadrul CCA, la care a fost prezentată și discutată noua
Metodologie de monitorizare a radiodifuzorilor. La trainingul de 5 zile, în calitate de experți au
participat experții contractați de CoE, organizația MEMO 98, care au realizat metodologia. În
cadrul trainingului au fost realizate exerciții teoretice și practice, angajații Direcției monitorizare
fiind instruiți să aplice noile prevederi ale metodologiei. De asemenea, a fost pusă în discuție
analiza calitativă și bunele practici europene.
Metodologia de monitorizare a radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova a
fost publicată pe pagina web a CCA la rubrica Consultații publice.
În cadrul dezbaterilor publice, președintele CCA, Dragoș Vicol, a declarat că prezenta
metodologie este una imperios necesară, ținând cont de faptul că precedenta metodologie a fost
adoptată în anul 2010, accentuând că în ultimii ani s-a lucrat intens la noua metodologie prin
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implicarea experților străini, prin vizite de documentare ale membrilor CCA, cât și a colegilor din
direcția de profil, au fost organizate traininguri, seminare, purtate discuții cu intenții de consultații
pe marginea noii metodologii, încât aceasta să corespundă exigențelor legislației în vigoare,
precum și tuturor acțiunilor care vor premerge campaniilor electorale. Totodată, președintele
Consiliului Coordonator al Audiovizualului a mulțumit pentru aport partenerilor de dezvoltare și,
în primul rând, reprezentanților Consiliului Europei pentru receptivitate, subliniind că noua
metodologie nu este doar actualizată și revizuită, ci este una inedită din punct de vedere a
complexității în ceea ce vizează indicatorii, analiza, colectarea datelor, monitorizarea, dezbaterile,
interviurile etc.
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 abroga Decizia CCA nr. 129 din 29.10.2010 – Cu privire la noua metodologie de
monitorizare a serviciilor de programe ale radiodifuzorilor (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL,
O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC, C.
DUCA și O. GUȚUȚUI).
2. A aproba Metodologia de monitorizare a radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii
Moldova (Anexa nr. 1) (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V.
COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția monitorizare TV.
4. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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