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DECIZIA nr. 30/179
din 28 octombrie 2016
Cu privire la anunţarea Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în
vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a
radiodifuzorilor, pentru anul 2016
Preocupaţi în continuare de necesitatea de a dezvolta piaţa audiovizuală şi de a stimula
producţia audiovizuală autohtonă;
Conştienţi de imperativul de a oferi publicului emisiuni de interes social, civic, cognitiv,
educativ şi cultural;
Luînd în considerare rolul de interes public jucat de serviciile mass-media, precum şi de dubla
lor funcţie de serviciu cultural şi economic, menţionate în pct. 5 al Directivei serviciilor massmedia audiovizuale nr. 2010/13/UE a Parlamentului şi Consiliului European din 10.03.2010, şi
care la art. 12 prevede că „politica normativă în respectivul domeniu trebuie să garanteze anumite
interese publice, printre care diversitatea culturală, dreptul la informare, importanţa pluralismului
în mass-media, protecţia minorilor şi protecţia consumatorilor, precum şi creşterea nivelului de
sensibilizare a opiniei publice şi de educaţie în domeniul mass-media, atît în prezent, cît şi în
viitor”;
Întru realizarea acţiunilor trasate în Planul naţional de acţiuni pentru implementarea
Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016, şi
anume: Elaborarea politicii publice privind dezvoltarea industriilor creative şi culturale în
Republica Moldova; Studierea practicilor ţărilor europene pentru asigurarea şi îmbunătăţirea
condiţiilor de acces al persoanelor cu dizabilităţi la serviciile de programe; Identificarea
instrumentelor de stimulare şi promovare a produselor mass-media în vederea asigurării accesului
la informaţie în limbile etniilor conlocuitoare;
În vederea atingerii scopurilor fixate în Strategia de acoperire a teritoriului naţional cu
servicii de programe (2016-2018), Obiectivul 2. Consolidarea patrimoniului cultural-lingvistic
naţional prin promovarea politicilor de susţinere a radiodifuzorilor în producerea programelor
autohtone în limba română şi în limbile minorităţilor etnice; 2.2. Încurajarea radiodifuzorilor
existenţi în sporirea producerii programelor autohtone de interes local, regional şi naţional prin:
a) suport financiar pentru producerea programelor din bugetul CCA; b) stimularea schimbului de
programe între radiodifuzori; 2.3. Promovarea limbii române şi a limbilor minorităţilor etnice în
cadrul serviciilor de programe audiovizuale.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului propune anunţarea Concursului de selectare a
proiectelor de emisiuni care abordează subiecte şi probleme de interes public, a căror producere va
fi susţinută financiar din sursele Fondului de susţinere a radiodifuzorilor. Concursul este destinat
radiodifuzorilor ce emit prin eter şi cablu în localităţile Republicii Moldova. În cazul
radiodifuzorilor din municipiile Chişinău şi Bălţi, pot participa doar cei care difuzează prin cablu,
iar procentul programelor autohtone este mai mare de 60% din volumul de emisie.
TEME DE INTERES PUBLIC:
I. Promovarea modului sănătos de viaţă;
II. Programe cu/despre/pentru persoanele cu dizabilităţi;
III. Programe cu/despre/pentru minorităţile naţionale;
IV. Programe care abordează probleme ecologice;
V. Programe cu/despre/minori şi educaţie (cu excepţia celor strict muzicale).
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Perioada de depunere a dosarelor: 04-18.11.2016.
În conformitate cu Statutul CCA de „autoritate publică autonomă”, definit prin lege
„reprezentantul şi garantul interesului public în domeniul audiovizualului”, art. 39 alin. (1) şi (2)
din Codul audiovizualului, şi pct. 11 lit. (a) din Regulamentul privind gestionarea Fondului de
susţinere a radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 125 din 04.12.2007, care prevede:
„Sursele Fondului pot fi cheltuite pentru: a) finanţarea producerii emisiunilor de interes social
(cultural, educativ etc.) de către radiodifuzori”, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A anunţa un apel la Concursul proiectelor de programe realizate de radiodifuzorii ce emit
prin eter şi cablu în localităţile Republicii Moldova. În cazul radiodifuzorilor din municipiile
Chişinău şi Bălţi, pot participa doar cei care difuzează prin cablu, iar procentul programelor
autohtone este mai mare de 60% din volumul de emisie. Perioada de depunere a dosarelor:0418.11.2016 (PRO – (7) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, A. COZMA, N.
DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, C. MÎȚU şi M. ONCEANU-HADÎRCĂ).
2. A aproba Regulamentul de desfăşurare a Concursului de selectare a proiectelor de
programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de
susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2016.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia generală licenţiere,
autorizare şi monitorizare.
4. 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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Regulament de desfăşurare a Concursului de selectare a proiectelor de
programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru
producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2016
ORGANIZATOR: Consiliul Coordonator al Audiovizualului
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
La concurs se pot înscrie radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova ce emit prin
eter şi cablu. În cazul radiodifuzorilor din municipiile Chişinău şi Bălţi, pot participa doar cei care
difuzează prin cablu, iar procentul programelor autohtone este mai mare de 60% din volumul de
emisie.
Fiecare radiodifuzor poate participa cu mai multe proiecte Radio şi TV.
Radiodifuzorul care a depus mai multe proiecte poate fi selectat doar pentru un singur proiect
Radio şi pentru un singur proiect TV.
Radiodifuzorul cîştigător are obligaţia de a realiza și difuza proiectele de programe
audiovizuale în termen de 6 luni din momentul finanțării.
Radiodifuzorul cîştigător are obligaţia de a depune la CCA copia programului realizat şi
difuzat în termen de 30 de zile după finalizarea proiectului, cu prezentarea descifrărilor programelor
realizate, conform Formularului nr. 4.
Pentru a fi eligibil, dosarul de participare trebuie să conţină următoarele acte:
1. Cerere de înscriere şi acordul participanţilor la condiţiile de participare (Formularul nr.1);
2. Scrisoare de intenţie ce motivează importanţa şi interesul public al proiectului (cel mult o
pagină);
3. Concepţia editorială şi Fişa de proiect (în care vor fi indicate postul TV/ radio, titularul de
licenţă, aria şi localitatea de difuzare, publicul-ţintă, denumirea emisiunii, durata, frecvenţa,
limba de difuzare, numărul total de emisiuni, formatul, tema, realizator responsabil,
componenţa grupului de lucru);
4. Bugetul proiectului;
5. Declaraţie pe proprie răspundere şi contract privind obligativitatea utilizării mijloacelor
financiare în scopul realizării produsului audiovizual în baza proiectului prezentat.
Dosarele depuse nu se returnează.
TEME DE INTERES PUBLIC:
I. Promovarea modului sănătos de viaţă;
II. Programe cu/despre/pentru persoanele cu dizabilităţi;
III. Programe cu/despre/pentru minorităţile naţionale;
IV. Programe care abordează probleme ecologice;
V. Programe cu/despre/minori şi educaţie (cu excepţia celor strict muzicale).
PERIOADA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI:
Termenul de depunere a dosarelor: 04-18.11.2016
Analiza dosarelor şi deciziile finale referitor la proiectele selectate vor fi luate de membrii
CCA prin vot în cadrul şedinţei publice. Rezultatele concursului vor fi făcute publice în cadrul
şedinţei CCA nu mai tîrziu de 15 zile din ziua încheierii procedurii de depunere a dosarelor.
PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dinu CIOCAN
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Formularul nr.1
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului din Republica Moldova

CERERE
de participare la concursul de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării
resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2016
Radiodifuzorul _____________________________________________________,
Titular de licenţă pentru postul TV/ radio _________________ din ____________,
IDNO __________________________________,
Sediul_____________________________________________________________,
tel/fax ________________, tel. mob. ______________, e-mail _______________,
Cont curent_____________________ în _________________________________,
Codul băncii _________________________,
Solicit participarea la concursul de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în
vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor,
pentru anul 2016,
Cu tema ____________________ Titlul emisiunii _________________________,
Durata _______________________________,
Formatul produsului audiovizual _______________________________________,
Costul proiectului ______________________,
Persoană de contact _______________________, tel./fax __________________,
e-mail_________________________.
Totodată, declar că am citit şi sînt de acord cu Regulamentul de desfăşurare a concursului de
selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru
producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2016, adoptat prin Decizia CCA
nr. 30/179 din 28 octombrie 2016.

Director _____________
(semnătura)

__________________________________________
(numele, prenumele)

Nr. de ieşire a cererii „____”
Din „____” _______________ 2016
Înregistrat la CCA:
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Formularul nr.2

FIŞA DE PROIECT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Denumirea postului TV/ radio
Titularul de licenţă
Aria de difuzare
Publicul-ţintă
Denumirea emisiunii
Durata
Frecvenţa
Limba de difuzare
Numărul total de emisiuni
Formatul
Tema
Realizator responsabil (nume, prenume)
Componenţa grupului de lucru

Director _____________
(semnătura)

__________________________________________
(numele, prenumele)

Din „____” _______________ 2016
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Formularul nr.3
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului din Republica Moldova

DECLARAŢIE
Prin prezenta, radiodifuzorul __________________, în calitate de fondator al postului
_________________ din
__________________, declară Consiliului Coordonator al
Audiovizualului că va utiliza mijloacele financiare obţinute în urma cîştigării la concursul de
selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru
producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2016, doar în scopul realizării
produsului audiovizual în baza proiectului prezentat.

Director _____________
(semnătura)

__________________________________________
(numele, prenumele)

Din „____” _______________ 2016
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Formularul nr.4
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului din Republica Moldova

Nr.

Denumirea
emisiunii

Data
difuzării
emisiunii

Nr.
Durata
discului emisiunii

Conţinutul
emisiunii
(Rezumatul în 10
propoziţii)

Structura emisiunii
( Nominalizarea
participanţilor la
emisiune cu stipularea
funcţiei/ statutului
deţinute de aceştia)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Director _____________
(semnătura)

__________________________________________
(numele, prenumele)

Din „____” _______________ 2016
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