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DECIZIA nr. 21/122
din 12 august 2016
Cu privire la examinarea demersului
Asociaţiei Radiodifuzorilor Regionali „Meridian”
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în cadrul şedinţei publice din 05 iunie 2015,
prin Decizia nr. 20/101, a alocat, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi a
cerinţelor Agenţiei de Achiziţii Publice, mijloacele financiare necesare din Fondul de susţinere a
radiodifuzorilor în vederea perfectării abonamentelor la produsele media pentru radiodifuzorii
locali cu emisie prin eter şi fir pentru o perioadă de 12 luni, cu excepţia radiodifuzorilor din
municipiile Chişinău şi Bălţi.
Prin demersul nr. 28 din 28 iunie 2016, Asociaţia Radiodifuzorilor „Meridian” a solicitat
Consiliului Coordonator al Audiovizualului susţinerea şi în continuare a proiectului dat.
Este de menţionat că demersul nominalizat a fost examinat în cadrul şedinţei publice a
CCA din 14 iulie curent şi a fost amînat prin consens în vederea prezentării de către preşedintele
Asociaţiei Radiodifuzorilor „Meridian” a unei note informative de la toţi radiodifuzorii asociaţiei
privind utilitatea abonamentelor la produsele media în vederea realizării emisiunilor informative.
Drept urmare, la 15 iulie 2016, prin demersul nr. 30, preşedintele Asociaţiei
Radiodifuzorilor „Meridian” a informat Consiliul că a fost realizat un sondaj: Datele sondajului
arată că toate instituţiile chestionate folosesc activ produsele media ale Agenţiei de presă InfoPrim Neo (IPN) în serviciile lor de programe şi pe site-urile posturilor. Majoritatea
respondenţilor folosesc în serviciul lor de programe de la 1 la 5 produse media IPN de mai
multe ori pe zi, iar pe site-urile posturilor de la 1 la 5 produse de mai multe ori pe săptămînă.
Cei mai mulţi folosesc produsele media IPN în limba română, o parte în română şi rusă, altă
parte doar în rusă.
În conformitate cu cele expuse, ca urmare a dezbaterilor publice, în temeiul prevederilor
art. 39, 40, 41 din Codul Audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale pct. 9 şi 11 lit. e) din
Regulamentul privind gestionarea Fondului de susţinere a radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia
CCA nr. 125 din 4.12.2007, ale Strategiei de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de
programe audiovizuale şi în baza ofertei prezentate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite demersul Asociaţiei Radiodifuzorilor Regionali „Meridian” nr. 28 din 28 iunie
2016 (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N.
DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
2. A achiziţiona, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi a cerinţelor Agenţiei
de Achiziţii Publice, servicii în vederea perfectării abonamentelor la produsele media pentru 28
de radiodifuzori locali şi regionali cu emisie prin eter pentru o perioadă de 12 luni, cu excepţia
radiodifuzorilor din municipiile Chişinău şi Bălţi (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, O.
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BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, C. MÎŢU, M.
ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
3. A aloca mijloacele financiare necesare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor în
vederea perfectării abonamentelor la produsele media pentru 28 de radiodifuzori locali şi
regionali cu emisie prin eter pentru o perioadă de 12 luni, cu excepţia radiodifuzorilor din
municipiile Chişinău şi Bălţi (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, C. MÎŢU, M. ONCEANUHADÎRCĂ şi D. VICOL).
4. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Serviciul economie, finanţe şi
evidenţă contabilă.
5. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina
web a CCA.

PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dinu CIOCAN
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