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DECIZIA nr. 34/197
din 08 decembrie 2016
Cu privire la examinarea Caietului de sarcini
al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2017
În conformitate cu art. 40, lit. e) din Codul audiovizualului, Consiliul de Observatori al
Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, prin scrisoarea nr. 13
din 22 noiembrie 2016, a prezentat Consiliului Coordonator al Audiovizualului spre avizare Caietul
de sarcini pentru anul 2017, aprobat de Consiliul de Observatori prin hotărârea nr. 124 din 17
noiembrie 2016.
Printre priorităţi, „Moldova-1” îşi propune să promoveze şi în continuare valorile democratice şi
pluralismul de idei în programele audiovizuale; să fie şi mai aproape de telespectatori, iar în acest
scop, canalele TV „Moldova-1” şi „Moldova-2” vor dezvolta mai multe programe interactive; vor fi
derulate proiecte în care vor fi promovate valorile culturale şi tradiţiile populare. Prin intermediul
postului „Moldova-2”, programele culturale vor deveni mai accesibile pentru telespectatori.
În cadrul şedinţei publice, membrii CCA au menţionat că pentru anul 2017, Caietul de sarcini al
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” este unul echilibrat, ce derivă din realităţile actuale și din
condițiile economice.Totodată, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a înaintat şi unele
propuneri, cum ar fi: identificarea unor surse suplimentare de finanțare, inclusiv prin parteneriatul
public privat; identificarea posibilităţilor în vederea realizării unor emisiuni pentru minorităţile etnice
la postul de televiziune „Moldova 2”, care ar fi conceptual diferite de cele realizate de „Moldova 1”,
pentru a satisface necesitățile de informare în limba maternă; perfecționarea și îmbunătățirea de stil și
de format aemisiunilor; realizarea reformelor preconizate.
În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 şi
rezultatele dezbaterilor publice, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A oferi aviz Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2017
(PRO – (8) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C.
DUCA, O. GUŢUŢUI, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia generală licenţiere,
autorizare şi monitorizare.
3. 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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