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DECIZIA nr. 34/198
din 8 decembrie 2016
Cu privire la examinarea solicitării
IPNA Compania „Teleradio-Moldova”

La 24 octombrie curent, prin scrisoarea nr. 01-10/1183, IPNA Compania „TeleradioMoldova” a informat Consiliul Coordonator al Audiovizualului că se confruntă „de mai mult
timp cu dificultăţi serioase în ce priveşte dotarea tehnică a posturilor TV ”Moldova 1”, Radio
Moldova şi Departamentul Multimedia”. Astfel, ”Uzura fizică şi morală a echipamentului din
dotare reduce simţitor capacitatea difuzorului public de a-şi exercita misiunea în ce priveşte
servirea intereselor informaţionale ale cetăţeanului şi societăţii în ansamblu, precum şi oferirea
produselor audiovizuale competitive. Nivelul înalt al uzurii fizice şi morale au impact negativ şi
asupra serviciilor de publicitate şi colaborare întrucît resping din start potenţialii clienţi ai
serviciilor date”.
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” solicită CCA examinarea posibilităţii alocării
mijloacelor financiare în sumă de 500 de mii de lei din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor.
În cadrul şedinţei, membrii CCA au solicitat ca banii alocaţi de CCA să fie întrebuinţaţi
pentru procurarea echipamentului tehnic de stocare şi arhivare a serviciilor de programe
audiovizuale. În acelaşi timp, Compania IPNA „Teleradio-Moldova” va prezenta către CCA un
raport cu documentele primare anexate (copii) privind cheltuielile suportate.
În conformitate cu prevederile pct. 9 şi 11 lit. e) din Regulamentul privind gestionarea
Fondului de susţinere a radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 125 din 4.12.2007,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului:

DECIDE:
1. A admite solicitarea Companiei IPNA „Teleradio-Moldova” nr. 01-10/1183 din 24
octombrie 2016.
2. A aloca resurse financiare Companiei IPNA „Teleradio-Moldova” în sumă de 200 de mii
de lei din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru achiziţionarea echipamentului
tehnic (PRO – (7) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C.
DUCA, M.ONCEANU- HADÎRCĂ şi D. VICOL; CONTRA – (1) O. GUȚUȚUI).
3. Suma alocată de CCA din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor să fie întrebuinţată
pentru procurarea echipamentului tehnic de stocare şi arhivare a serviciilor de programe
audiovizuale.
4. Compania IPNA „Teleradio-Moldova” va prezenta pînă la 1 iunie 2017 către CCA un
raport cu documentele primare anexate (copii) privind cheltuielile suportate.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Serviciul economie, finanţe şi
evidenţă contabilă.
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6. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina
web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dinu CIOCAN
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