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DECIZIA nr. 29/219
din 30 noiembrie 2017
Cu privire la examinarea solicitărilor Agenției de presă „Info-Prim Neo” SRL, „Canal
Regional” SRL și Asociația Obștească „Meridian”
În cadrul ședinței publice din 03 august 2017, membrii Consiliului Coordonator al
Audiovizualului au examinat scrisorile nr. 08/04-2017 din 25 aprilie 2017, f/nr. din 15 mai 2017 și
nr. 1 din 18 mai 2017, prin care Agenția de presă „Info-Prim Neo” SRL, „Canal Regional” SRL și,
respectiv, Asociația Obștească „Meridian” au solicitat susținerea proiectului în vederea perfectării
abonamentelor la produsele media pentru radiodifuzorii locali cu emisie prin eter și fir pentru o nouă
perioadă de 12 luni.
Este de menționat că contractul încheiat anterior cu Agenția de presă „Info-Prim Neo” SRL a
expirat la 06 noiembrie 2017.
Totodată, Agenția de presă „Info-Prim Neo” SRL a solicitat examinarea posibilității de a
semna un nou contract de colaborare, cu posibilitatea prelungirii acestuia în mod automat, în cazul în
care niciuna dintre părți nu își exprimă intenția de reziliere sau modificare a respectivului contract.
Însă potrivit art.70 din Legea nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achizițiile publice, contractele
de prestare a serviciilor se încheie doar pentru un an bugetar, reieșind din alocațiile aprobate pentru
anul respectiv.
Urmare a examinării rezultatelor sondajului realizat de Agenția de presă „Info-Prim Neo”
SRL, membrii CCA au decis, prin consens, de a solicita opinia radiodifuzorilor (beneficiari) privind
necesitatea abonării la produsele media indicate, precum și prezentarea propunerilor cu privire la
oferirea altor tipuri de servicii și produse.
În contextul dat, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, prin scrisoarea nr. 400 din 08
august 2017, a înaintat către radiodifuzorii-beneficiari solicitarea sus-menționată.
Reieșind din faptul că până la 01 noiembrie 2017, doar un singur radiodifuzor – SRL „MARSOR-TV” a dat curs solicitării CCA, Serviciul Economie, finanțe și evidență contabilă a solicitat
telefonic opinia radiodifuzorilor-beneficiari referitor la necesitatea abonării la produsele media ale
Agenției de presă „Info-Prim Neo” SRL. Drept urmare, răspunsuri au parvenit de la „Media Sfera”
SRL, „Albasat” SRL, „TV Euronova” SRL, „Noi Media de Sud” SRL. Astfel, acești radiodifuzori au
menționat că folosesc, parțial, produsele media acordate de Agenția de presă „Info-Prim Neo” SRL.
Concomitent, „Urania FM” a informat Consiliul că nu utilizează respectivele produse media.
Așadar, doar radiodifuzorii nominalizați și-au exprimat disponibilitatea de a beneficia de
serviciile indicate.
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 și 11 lit. e) din
Regulamentul privind gestionarea Fondului de susținere a radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA
nr. 125 din 4.12.2007, ale Strategiei de acoperire a teritoriului național cu servicii de programe
audiovizuale și în baza ofertei prezentate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A lua act de solicitările: nr. 08/04-2017 din 25 aprilie 2017 a Agenției de presă „Info-Prim
Neo” SRL, f/nr. din 15 mai 2017 a „Canal Regional” SRL și nr. 1 din 18 mai 2017 a Asociației
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Obștești „Meridian” (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA, O. GUȚUȚUI și M. ONCEANU-HADÎRCĂ).
2. A achiziționa servicii în vederea perfectării abonamentelor la produsele media pentru
următorii radiodifuzori locali și regionali cu emisie prin eter: SRL „MAR-SOR-TV”, „Media Sfera”
SRL, „Albasat” SRL, „TV Euronova” SRL și „Noi Media de Sud” SRL, pentru o perioadă de 12 luni
(PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA,
C. DUCA,O. GUȚUȚUI și M.ONCEANU-HADÎRCĂ).
3. A aloca mijloacele financiare necesare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor în
vederea perfectării abonamentelor la produsele media pentru radiodifuzorii locali și regionali indicați
cu emisie prin eter pentru o perioadă de 12 luni.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Serviciul economie, finanțe și
evidență contabilă.
5. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a CCA.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL

2 din 2

