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DECIZIA nr. 40/130
din 06 septembrie 2019
Cu privire la examinarea cererii nr. 01/08-08/2019 din 08 august 2019, parvenită de la
SRL „Jevise”, fondatoarea postului de televiziune „AGRO TV”
Prin cererea nr. 01/08-08/2019 din 08 august 2019, SRL „Jevise”, în calitate de fondatoare
a postului de televiziune „AGRO TV”, solicită Consiliului Audiovizualului revizuirea Deciziei nr.
35/112 din 05 august 2019 prin includerea postului de televiziune ,,AGRO TV Moldova” în Lista
serviciilor media audiovizuale ,,must carry”.
În argumentarea solicitării, SRL „Jevise” menționează că „potrivit informației de pe pagina
oficială a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova, a fost indicat faptul că „la baza
elaborării acestei Liste au stat următoarele criterii: Fortificarea produsului autohton/local;
Programe audiovizuale în limba română; Furnizori publici de servicii media; Fortificarea
operelor audiovizuale europene; Asigurarea unei oferte echilibrate; Programe audiovizuale
pentru copii; Programe de știri”. Ținând cont de toate criteriile descrise mai sus, postul de
televiziune „AGRO TV Moldova” nu întrunește numai criteriul – Programe audiovizuale pentru
copii”.
Totodată, SRL ,,Jevise” menționează că postul de televiziune ,,AGRO TV Moldova”
realizează cu resurse umane, mijloace tehnice și financiare proprii 9 programe audiovizuale
autohtone în limba română: „Baștina”, „Retrospectiva”, „Ferma de familie”, „Datina străbună”,
„Gospodarii Moldovei”, „ABC-ul Fermierului”, „Întâlnirea de la ora 8”, „Ia Atitudine”, „Știri”,
iar în grila de emisie sunt incluse și opere audiovizuale europene provenite din statele terțe
participante la Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră: „Program Agro TV
Romania”, „Să ne cunoaștem țara”, „Știați că?”.
La fel, furnizorul de servicii media mai declară că „postul de televiziune „Agro TV
Moldova”, fiind un furnizor public, care aduce în prim-plan viața și munca agricultorilor,
aspirațiile fermierilor autohtoni, succesele lor, dar și problemele cu care se confruntă, nu poate
fi neglijat în Lista serviciilor media audiovizuale ,,must carry””.
Ca urmare a celor invocate în cererea menționată, este important de specificat faptul că,
conform art. 32 din Codul serviciilor media audiovizuale, în Republica Moldova funcționează
furnizorul public național de servicii media: Compania ,,Teleradio-Moldova”, și furnizorul public
regional de servicii media: Compania ,,Găgăuziya Radio Televizonu”, alți furnizori publici, la
moment, în Republica Moldova nu sunt.
Membra Consiliului Audiovizualului, Veronica Cojocaru, a menționat că toate criteriile care
au fost enumerate nu trebuie să le întrunească un singur post de televiziune, acestea le întrunesc
posturile de televiziune per ansamblu, pentru a fi o ofertă echilibrată, și nu vede o problemă să fie
adăugat postul de televiziune ,,AGRO TV Moldova” în Lista serviciilor media audiovizuale „must
carry”.
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Artur Cozma, membrul Consiliului Audiovizualului, a propus susținerea demersului înaintat
de SRL „Jevise”, dat fiind faptul că e singurul post care activează pe teritoriul țării ce promovează
agricultura.
La rândul său, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a menționat că, din
punctul său de vedere, Lista serviciilor media audiovizuale „must carry” este o lista mai
comprimată și a propus de a lua act de cererea depusă de SRL „Jevise”, iar atunci când va fi
aprobată o nouă listă anuală va fi luată în calcul și cererea ,,AGRO TV Moldova”.
Ca urmare a celor relatate mai sus și conform prevederilor Codului serviciilor media
audiovizuale, aprobat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite cererea nr. 01/08-08/2019 din 08 august 2019, parvenită de la SRL „Jevise”
(PRO – (6) – T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, O. GUȚUȚUI, Iu. ROȘCA și L.
VIZIRU; CONTRA – (1) – D. VICOL).
1.1. A modifica Decizia nr. 35/112 din 05 august 2019 prin includerea postului de
televiziune „AGRO TV Moldova” în Lista serviciilor media audiovizuale ,,must carry” (PRO –
(3) – A. COZMA, V. COJOCARU și O. GUȚUȚUI).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia licenţiere şi autorizare.
3. 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.
PREŞEDINTE

Dragoș VICOL
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