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Nota nr. 13/75
din 04 iunie 2020
Cu privire la examinarea demersului Primăriei municipiului Chișinău
Prin Decizia CA nr. 10/54 din 21 aprilie 2020 – Cu privire la examinarea demersului
Primăriei municipiului Chișinău și a recomandărilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
referitor la posibilitatea realizării învățământului la distanță prin intermediul spațiului național
audiovizual autoritatea audiovizuală a recomandat furnizorilor de servicii media, pe perioada stării
de urgență, difuzarea zilnică a lecțiilor video (în limbile română și rusă) elaborate de către Primăria
municipiului Chișinău împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii
Moldova, în intervalul de timp selectat de aceștia.
Potrivit deciziei menționate, furnizorii de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii
Moldova care difuzează serviciile de programe prin eter preia și difuzează lecțiile video (în limbile
română și rusă) elaborate de către Primăria municipiului Chișinău împreună cu Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova pentru elevii din învățământul primar și
secundar la necesitate sau la solicitarea (direcției de învățământ) instituției de învățământ din raion
sau localitate.
În acest sens, distribuitorilor de servicii media care dispun de posibilitate tehnică, de
asemenea, a fost recomandat să difuzeze zilnic lecțiile video (în limbile română și rusă) elaborate
de către Primăria municipiului Chișinău împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
al Republicii Moldova, pentru clasele I-XII, pe perioada stării de urgență: 17 martie – 15 mai 2020,
instituită prin Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020.
Ulterior, prin scrisoarea nr. 02-110/439 din 25.05.2020, Primăria municipiului Chișinău
informează Consiliul Audiovizualului că toate lecțiile video realizate în cadrul proiectului Elearning au fost difuzate pe rețelele IP TV până la data de 15 mai 2020, finele stării de urgență.
Primăria mun. Chișinău mai susține că planifică să dezvolte acest proiect și în continuare, context
în care a solicitat examinarea posibilității de a difuza aceste lecții video până la începutul noului
an școlar.
În urma dezbaterilor publice și a procedurii de vot, chestiunea cu privire la demersul
Primăriei mun. Chișinău nr. 02-110/439 din 25.05.2020 privind difuzarea lecțiilor video până la
începutul noului an școlar prin rețelele IP TV nu a întrunit numărul necesar de voturi – din cei 6
membri prezenți la ședință: 4 au votat PRO – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA și Iu. ROȘCA;
și 2 au votat CONTRA – C. MIHALACHE și L. VIZIRU.
În acest sens, sunt relevante prevederile art. 80 alin. (3) din Codul serviciilor media
audiovizuale – Organizarea și funcționarea Consiliului Audiovizualului: „Ședințele Consiliului
Audiovizualului sunt deliberative cu prezența a cel puțin 6 membri. Consiliul Audiovizualului
adoptă decizii cu votul a cel puțin 5 membri, cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul cod”.
Urmare a celor relatate mai sus și în conformitate cu prevederile legale, demersul Primăriei
mun. Chișinău nr. 02-110/439 din 25.05.2020 privind difuzarea lecțiilor video prin rețelele IP TV
până la începutul noului an școlar nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi acceptat.
PREȘEDINTE
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