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DECIZIA nr. 10/55
din 01 aprilie 2016
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare necesare pentru desfăşurarea campaniei de
informare a populaţiei cu privire la trecerea de la televiziunea analogică la cea digitală terestră
În baza Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica
Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016, care prevede „Organizarea şi desfăşurarea
campaniilor de informare a populaţiei cu privire la televiziunea digitală terestră şi cu privire la
drepturile consumatorului în cadrul acestui proces”;
Conform Programului privind Tranziţia de la Televiziunea Analogică Terestră la cea Digitală
Terestră, care presupune „Desfăşurarea unei campanii de informare a populaţiei cu privire la aspectele
tranziţiei la televiziunea digitală terestră”;
În temeiul scrisorii nr. 01/397 din data de 24 martie 2016 a Ministerului Informaţiei şi
Comunicaţiilor al Republicii Moldova, care solicită „lansarea cît mai curînd posibil a unui spot
informaţional”;
Întru lansarea cu succes a multiplexului digital şi pentru a informa populaţia despre avantajele şi
oportunităţile recepţionării posturilor în format digital, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă
selectarea proiectelor pentru producerea spoturilor sociale, video şi audio, cu privire la campania de
informare a populaţiei privind trecerea la televiziunea digitală terestră.
Ca urmare a dezbaterilor publice, în conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260
din 27.07.2006, ale Statutului CCA, aprobat prin Hotărîrea nr. 433 din 28.12.2006 a Parlamentului
Republicii Moldova, ale pct. 11 lit. (a) din Regulamentul privind gestionarea Fondului de susţinere a
radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 125 din 04.12.2007, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului

DECIDE:
1. A aloca mijloacele financiare necesare din bugetul CCA pentru anul 2016 pentru producerea a două
spoturi, video şi audio, în vederea informării populaţiei privind tranziţia de la televiziunea analogică
la cea digitală terestră (PRO – (8) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A.
COZMA, N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, C. MÎŢU şi D. VICOL).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia control şi digitalizare şi Serviciul
economie, finanţe şi evidenţă contabilă.
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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