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DECIZIA nr. 34/203
din 18 decembrie 2018
Cu privire la examinarea Caietului de sarcini
al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2019
În conformitate cu art. 40 lit. e) din Codul audiovizualului, Instituția Publică Națională a
Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, prin scrisoarea nr. 01-10/735 din 10 decembrie 2018,
a prezentat Consiliului Coordonator al Audiovizualului spre avizare Caietul de sarcini pentru anul 2019,
aprobat de Consiliul de Observatori prin Hotărârea nr. 110 din 05 decembrie 2018.
Prezentă la ședință, președinta IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, Olga Bordeianu, a
prezentat Caietul de sarcini pentru anul 2019, punctând obiectivele pentru anul 2019. Astfel, Compania
„Teleradio-Moldova” își propune exploatarea cu randament maxim a avantajelor televiziunii digitale
terestre; continuarea coordonării activităților de la Televiziune și Radio, obținerea unor efecte sinergice
ce rezultă din caracterul instituțional mixt al Companiei, dezvoltarea produsului mediatic și media,
precum și a serviciilor condiționate de formatul digital de produse și difuzare audiovizuală; obținerea
unei poziții mai avansate de rating pe segmentele de populație cu vârsta între 18 și 44 de ani; transpunerea
în emisiuni și programe Radio/TV a obiectivelor editoriale ale canalelor de televiziune Moldova 1,
Moldova 2, posturilor de radio Radio Moldova, Radio Moldova Tineret, Radio Moldova Muzical, care
va asigura accesul publicului la o diversitate de servicii liniare, pluralismul audiovizual, coeziunea
socială, informarea corectă, obiectivă, imparțială a publicului, organizarea dezbaterilor pluraliste,
promovarea diversității patrimoniului cultural național, european și internațional. Emisiunile, programele
audiovizuale de știri, informative, educative, culturale, sportive și de divertisment vor asigura prezența
în emisie a reprezentanților tuturor comunităților, grupurilor minoritare, tinerilor, persoanelor în etate,
categoriilor sociale dezavantajate, persoanelor cu dizabilități, respectând identitatea lor și răspunzând
nevoilor lor informaționale etc.
În cadrul dezbaterilor publice, președintele CCA, Dragoș Vicol, și-a exprimat regretul că suma
pentru remunerarea muncii salariaților Companiei din subvenții bugetare nu prevede majorarea salariilor
angajaților Companiei, în pofida faptului că începând cu luna mai 2018 prin HG nr. 396 din 25.04.2018
a fost aprobat un nou cuantum minim garantat al salariului în sectorul real. De asemenea, președintele
Consiliului a propus excluderea, de la capitolul Alte cheltuieli, a taxei în mărime de 1% din cifra de
afaceri în Fondul de susținere a radiodifuzorilor, prevedere care nu se regăsește în noul Cod al serviciilor
media audiovizuale. Totodată, Dragoș Vicol a apreciat activitatea Companiei „Teleradio-Moldova” prin
emisiunile informative, educative, culturale, sportive și de divertisment calitative pe care le realizează,
dar și obiectivele editoriale propuse pentru anul 2019, afirmând că radiodifuzorul public își respectă
obligativitatea de a informa corect și echidistant opinia publică.
Membra CCA, Veronica Cojocaru, a menționat importanța implementării recomandărilor Curții
de Conturi cu privire la evaluarea performanței angajaților, dat fiind faptul că această evaluare este una
imperativă pentru Compania „Teleradio-Moldova”, în raport cu alte instituții care monitorizează
activitatea companiei publice. Veronica Cojocaru a mai menționat că în 2019, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului va desfășura Conferința internațională cu tema „Coproducții în televiziune”,
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angajament asumat în Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica
Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2017-2019, la care vor participa reprezentanți din țările cu
care CCA are acorduri de cooperare și la care ar fi bine să participe și IPNA Compania „TeleradioMoldova”.
Dorina Curnic, membră CCA, s-a interesat dacă radiodifuzorul public, pe lângă buletinele de știri,
prezintă și alte emisiuni în limbaj mimico-gestual, pentru a oferi acces persoanelor cu nevoi speciale la
serviciile de programe, precum și la ce etapă se află procesul de digitizare a arhivei Companiei
„Teleradio-Moldova”, ce constituie patrimoniu cultural imaterial pentru Republica Moldova.
Președinta IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, Olga Bordeianu, a declarat că, în pofida
faptului că numărul interpreților în limbaj mimico-gestual este mic, radiodifuzorul public face eforturi
susținute pentru a asigura accesul persoanelor cu deficiențe de auz la emisiunile informative, iar în
campania electorală pentru alegerile parlamentare și referendumul local vor oferi accesibilitate
persoanelor cu nevoi speciale și la programele cu caracter electoral. Olga Bordeianu a mai specificat că
problema digitizării patrimoniului și arhivei Companiei „Teleradio-Moldova” este una deschisă și de
durată.
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 2019
(PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC și O.
GUȚUȚUI).
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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