Decizia nr. 7/38 din 16 februarie 2021

CONSILIUL
AUDIOVIZUALULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA

THE AUDIOVISUAL
COUNCIL OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA

MD-2012, Chișinău, str. V. Pârcălab nr. 46
Tel.: (+373 22) 27-75-51, fax: (+373 22) 27-74-71
e-mail: office@cca.md, http://www.audiovizual.md

MD-2012, Chisinau, V. Parcalab str., № 46
Tel: (+373 22) 27-75-51, fax: (+373 22) 27-74-71
e-mail: office@cca.md, http://www.audiovizual.md

DECIZIA nr. 7/38
din 16 februarie 2021
Cu privire la prezentarea raportului de activitate pentru anul 2020 de către IP
Compania „Teleradio-Moldova”
În conformitate cu prevederile art. 48 din Codul serviciilor media audiovizuale:
„Consiliul de supraveghere este responsabil de prezentarea raportului anual de activitate
Consiliului Audiovizualului.
Raportul anual de activitate al Consiliului de supraveghere este constituit din două părți,
care includ activitatea furnizorului public național de servicii media și, respectiv, activitatea
Consiliului de supraveghere. Raportul respectiv este prezentat și dezbătut public, precum și
depus până la data de 01 februarie la Consiliul Audiovizualului”.
Astfel, până la 01 februarie 2021, IP Compania „Teleradio-Moldova” a prezentat
Raportul de activitate pentru anul 2020 al IP Compania „Teleradio-Moldova”, discutat și aprobat
de către Comitetul Managerial al Companiei (Decizia nr. 1 din 22.01.2021) și Consiliul de
Supraveghere al Companiei (Decizia nr. 7 din 28.01.2021).
Raportul este constituit din două părți: Raportul de activitate a IP Compania „TeleradioMoldova” în anul 2020: pentru posturile publice de televiziune: Moldova 1 și Moldova 2, și
posturile publice de radio: Radio Moldova, Radio Moldova Tineret și Radio Moldova muzical; și
Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova”
pentru anul 2020.
În cadrul dezbaterilor publice, președinta Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, a
propus, dat fiind faptul că există mai multe neclarități cu privire la obiectivele realizate sau
nerealizate pe parcursul anului 2020, care ar fi obiectivele pentru anul 2021, dar și soluțiile
propuse pentru realizarea acestora, convocarea unor ședințe atât cu conducerea Companiei
„Teleradio-Moldova”, cât și cu membrii Consiliului de Supraveghere, pentru a vedea care sunt
problemele cu care se confruntă furnizorul public, cum ar putea acestea depășite, care ar urma să
fie suportul Consiliului Audiovizualului etc., propunere acceptată de toți membrii Consiliului.
În conformitate cu prevederile art. 48 alin (2) din Codul serviciilor media audiovizuale,
adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A lua act de Raportul de activitate a IP Compania „Teleradio-Moldova” în anul 2020
și Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova”
pentru anul 2020 (PRO (8) – A. URSU-ANTOCI, T. BURAGA, A. COZMA, L. MANOLE, I.
ROBU, Iu. ROȘCA, D. VICOL și L. VIZIRU; CONTRA (1) – C. MIHALACHE).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția generală licențiere,
autorizare și monitorizare.
3. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi publicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.
PREȘEDINTE

Ala URSU-ANTOCI
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