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DECIZIA nr. 22/149
din 14 septembrie 2017
Cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru efectuarea unor deplasări
de serviciu și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare
I. Prin scrisoarea nr. 234.4/1000257333 din 21 august 2017, Secretariatul REFRAM invită
Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului să participe la cea de a 5-a Conferință a
Președinților REFRAM (Rețeaua francofonă a regulatorilor din domeniul media). Evenimentul se va
desfășura în perioada 23-25 octombrie 2017 la Geneva, Elveția.
În cadrul evenimentului vor fi organizate discuții în cadrul unor mese rotunde cu tematica
asigurarea calității în domeniul mass-media, formarea jurnaliștilor și prezentarea instrumentelor
analitice de evaluare a activității elaborate de Uniunea Europeană a Audiovizualului.
II. Prin scrisoarea nr. 854-01 din 07 septembrie 2017, Secretariatul BRAF (Black Sea
Broadcasting Regulatory Authorities) invită Consiliul Coordonator al Audiovizualului să participe la
evenimentul „2017 International Istanbul Film and Television Forum & Fair” (IFTV), care se va
desfășura în Istanbul, Turcia, în perioada 28-30 septembrie 2017, și care va marca semnarea
Acordului de colaborare între BRAF și RATEM (Professional Union of Broadcasting
Organizations).
Scopul evenimentului este facilitarea comunicării între autoritățile regulatorii și actorii privați
din domeniul audiovizualului, precum și elaborarea agendei comune de acțiuni pentru dezvoltarea
sectorului media.
Cheltuielile de transport și cazare pentru șeful delegației sunt acoperite de către organizatori.
III. Prin scrisoarea nr. 837-01 din 04 septembrie 2017, Consiliul Europei invită Consiliul
Coordonator al Audiovizualului să participe la Internet Freedom Conference, cu genericul The role
and responsabilities of internet intermediaries, care se va desfășura la Viena, Austria, pe data de 13
octombrie 2017. Evenimentul este organizat sub egida OSCE și a Consiliului Europei.
Printre subiectele abordate în cadrul sesiunilor de lucru se regăsesc: combaterea propagandei
în domeniul media; combaterea fenomenului știrilor false; content-ul care îndeamnă spre extremism
și protejarea minorilor de content-ul media nociv.
Membrii consiliului au atras atenția că în perioada 11 – 13 octombrie 2017 la reuniunea
membrilor EPRA, care va avea loc la Viena, se vor afla membrii CCA: Olga GUȚUȚUI și Olga
BARBĂLATĂ. Din moment ce reuniunea are un program mai lejer în ziua de 13 octombrie, a fost
înaintată propunerea, pentru a evita costurile suplimentare, ca la evenimentul Internet Freedom
Conference să participe membrii CCA prezenți în perioada dată în Viena.
Prezența membrilor CCA la eveniment nu implică nici un cost adițional.
În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2) lit. c) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, ale pct. 9 și 11 lit. (c) din Regulamentul privind gestionarea Fondului de susținere a
radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 125 din 4.12.2007, și ale art. 11 din Statutul CCA,
aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 433 din 28.12.2006, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
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1. A desemna pentru participare la Conferința Președinților REFRAM, care se va desfășura la
Geneva, Elveția, în perioada 23-25 octombrie 2017 reprezentanții CCA: Dragoș VICOL –
președinte CCA și Marcel MARIN – Specialist relații externe și integrare europeană (Pro (6)
– Unanim – D.VICOL, M. ONCEANU-HADÂRCĂ, O. GUȚUȚUI, I.COLESNIC, O.
BARBĂLATĂ, A.COZMA).
2. A desemna pentru participare la evenimentul „2017 International Istanbul Film and Television
Forum & Fair”, care se va desfășura în Istanbul, Turcia, în perioada 28-30 septembrie 2017,
reprezentanții CCA: Iurie COLESNIC – membru CCA și Marcel MARIN – Specialist relații
externe și integrare europeană (Pro (6) – Unanim – D.VICOL, M. ONCEANU-HADÂRCĂ,
O. GUȚUȚUI, I.COLESNIC, O. BARBĂLATĂ, A.COZMA).
3. A desemna pentru participare la „Internet Freedom Conference”, care se va desfășura la
Viena, Austria, pe data de 13 octombrie 2017, membrii CCA: Olga GUȚUȚUI și Olga
BARBĂLATĂ (Pro (6) – Unanim – D.VICOL, M. ONCEANU-HADÂRCĂ, O. GUȚUȚUI,
I.COLESNIC, O. BARBĂLATĂ, A.COZMA).
4. A aloca mijloacele financiare necesare, din bugetul CCA pentru anul 2017, pentru acoperirea
cheltuielilor de deplasare a reprezentanților CCA la evenimentele sus-menționate.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Serviciul relații externe și integrare
europeană, Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă și Serviciul resurse umane.
6. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web
a CCA.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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SREIE

…………………….
(nume, prenume)

SRU

…………………….
(nume, prenume)

SEFEC

…………………….
(nume, prenume)

DJR

…………………….
(nume, prenume)

DGLAM

…………………….
(nume, prenume)

…………………….
(semnătura)

…………………….
(semnătura)

…………………….
(semnătura)

…………………….
(semnătura)

…………………….
(semnătura)
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