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DECIZIA nr. 4/18
din 12 februarie 2018
Cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru efectuarea unor deplasări de
serviciu și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare
I. Prin scrisoarea nr. DM/3/352.6/1314 din 01 februarie 2018, Ministerul Afacerilor Externe și
Integrării Europene al Republicii Moldova informează Consiliul Coordonator al Audiovizualului
despre organizarea primei reuniuni a Comitetului de experți pe dimensiunile drepturilor omului în
procesarea automată a datelor și a diferitelor forme de inteligență artificială al Consiliului Europei
(MSI-AUT) care se va desfășura în perioada 05-08 martie 2018, la Strasbourg, Franța.
În cadrul evenimentului vor participa experți din domeniul mass-media, politici mediatice,
drepturile omului, drepturi digitale, politici digitale, libertatea de expresie etc., reprezentați ai
instituțiilor de stat și experți independenți. Din moment ce subiectul evenimentului reprezintă un
interes sporit pentru activitatea CCA, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene propune
delegarea unui reprezentant din partea instituției pentru participare. Cheltuielile de participare
urmează a fi acoperite de către autoritatea națională.
II. Prin scrisoarea nr. DM/3/352.6/1315 din 01 februarie 2018, Ministerul Afacerilor Externe
și Integrării Europene al Republicii Moldova informează Consiliul Coordonator al Audiovizualului
despre organizarea primei reuniuni a Comitetului de experți pentru Jurnalismul de calitate în era
digitală (MSI-JOQ) al Consiliului Europei care va avea loc pe 07-10 martie 2018, la Strasbourg,
Franța.
În cadrul reuniunii vor participa cu prezentări experți din domeniul jurnalismului, reglementare
a audiovizualului, mass-media, educația mediatică, politici în drepturile omului și mass-media, etica
jurnalistică etc., reprezentanți ai instituțiilor de stat, precum și experți în domeniu care activează în
mediul privat. Din moment ce subiectul evenimentului reprezintă un interes sporit pentru activitatea
CCA, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene propune delegarea unui reprezentant din
partea instituției pentru participare. Cheltuielile de participare urmează a fi acoperite de către
autoritatea națională.
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) și (g) 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:
1. A desemna pentru participare la prima reuniune a Comitetului de experți pe dimensiunile
drepturilor omului în procesarea automată a datelor și diferitelor forme de inteligență
artificială al Consiliului Europei, care va avea loc în perioada 05-08 martie 2018, la
Strasbourg, pe dl Iulian ROȘCA, șef Direcția juridică și reglementări (PRO – (8) UNANIM
– D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A.
COZMA, D. CURNIC și O. GUȚUȚUI).
1 din 2

Decizia nr. 4/18 din 12 februarie 2018

2. A desemna pentru participare la prima reuniune a Comitetului de experți pentru Jurnalismul
de calitate în era digitală al Consiliului Europei, care va avea loc în perioada 07-10 martie
2018, la Strasbourg, Franța, membrul CCA, Tatiana BURAGA (PRO – (8) UNANIM – D.
VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D.
CURNIC și O. GUȚUȚUI).
3. A aloca mijloacele financiare necesare, din bugetul CCA pentru anul 2018, pentru acoperirea
cheltuielilor de deplasare a reprezentanților CCA la evenimentele sus-menționate.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Serviciul relații externe și integrare
europeană și 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
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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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