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DECIZIA nr. 31/224
din 01 decembrie 2017
Cu privire la examinarea Caietului de sarcini
al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2018
În conformitate cu art. 40 lit. e) din Codul audiovizualului, Consiliul de Observatori al Instituției
Publice Naționale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, prin scrisoarea nr. 2/19 din 03
octombrie 2017, a prezentat Consiliului Coordonator al Audiovizualului spre avizare Caietul de sarcini
pentru anul 2018, aprobat de Consiliul de Observatori prin Hotărârea nr. 80 din 28 septembrie 2017.
Compania „Teleradio-Moldova” („Moldova-1”, „Moldova-2” și „Radio Moldova”) își propune
ca obiective creșterea calității programelor televizate; ataşarea publicului din zonele urbane;
creşterea volumului de emisie al programelor sportive; diversificarea emisiei prin intermediul
coproducţiilor şi al achiziţiilor de produse mediatice de la producători independenţi;
producerea ciclului de emisiuni de dezbateri cu participarea tuturor partidelor înregistrate în
Republica Moldova; producerea unui șir de programe care să reflecte viața cetățenilor RM ce trăiesc
și muncesc/studiază peste hotare; se va acorda mai multă atenție etniilor; sporirea volumului
programelor culturale, educative, juridice; promovarea filmului documentar la TV.
În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA au menționat că, per ansamblu, activitatea
Companiei „Teleradio-Moldova” este una apreciabilă, ținând cont de condițiile reale în care activează
radiodifuzorul public, cum ar fi partea de tehnologizare, financiară, dar și obiectivele îndrăznețe
propuse pentru anul 2018.
În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 și rezultatele
dezbaterilor publice, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A oferi aviz Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2018
(PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA,
N. DAMASCHIN, C. DUCA, O. GUȚUȚUI și M. ONCEANU-HADÎRCĂ).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția generală licențiere, autorizare
și monitorizare.
3. 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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