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DECIZIA nr. 3/13
din 11 februarie 2016
Cu privire la bilanţul Concursului de selectare a proiectelor de programe
audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul
de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2014, anunţat prin deciziile CCA nr. 136
din 12 septembrie 2013, nr. 158 din 26 septembrie 2013 şi nr. 165 din 24 octombrie
2013”
Prin Decizia nr. 192 din 03 decembrie 2013, CCA a făcut bilanţul Concursului de
selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare
pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor şi a alocat sumele de bani necesare
pentru realizarea proiectelor propuse radiodifuzorilor participanţi.
Prin Decizia nr. 194 din 18.12.2014, CCA a făcut bilanţul programelor realizate de către
radiodifuzorii a căror proiecte de programe audiovizuale au fost selectate prin Decizia CCA
nr. 192 din 03 decembrie 2013 şi a prelungit prin finanţare unele proiecte.
„Noroc Media” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune „Noroc”, a prezentat
proiectul emisiunii „Zestrea Neamului”, la secţiunea „Promovarea valorilor şi patrimoniului
cultural naţional”.
Radiodifuzorul urma să realizeze 40 de emisiuni a cîte 60 min. fiecare. Pentru realizarea
proiectului a fost alocată suma de 600.000 de lei.
Este de menţionat că prin Decizia CCA nr. 40/201 din 03 decembrie 2015, CCA i-a
acordat „Noroc Media” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune „Noroc”, un termen
suplimentar, pînă la 31.12.2015, pentru finalizarea proiectului „În culisele neamului”.
La 31.12.2015, radiodifuzorul a prezentat înregistrările emisiunilor realizate şi raportul
financiar de motivare a cheltuielilor.
Conform proiectului, postul de televiziune „Noroc” urma să realizeze un volum de emisie
de 40 de ore, însă a realizat emisiuni cu un volum de 41 ore 28 min. 45 sec.
„ML-COM” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune „Triumf-TV”, a prezentat
proiectul emisiunii „Tineri în Acţiune”, la secţiunea „Programe de interes public”.
„Triumf-TV” urma să realizeze 15 emisiuni a cîte 30 min. fiecare. Pentru realizarea
proiectului a fost alocată suma de 60.000 de lei.
Este de menţionat că radiodifuzorul a prezentat, la 22 decembrie 2015, copiile
programelor realizate şi difuzate şi raportul financiar de motivare a cheltuielilor. Prezentarea cu
întîrziere a înregistrărilor a făcut ca examinarea raportului de bilanţ să fie amînată pentru o
şedinţă publică ulterioară, fapt acceptat prin consens de către membrii CCA.
Astfel, conform proiectului, postul de televiziune „Triumf-TV” urma să realizeze un
volum de emisie de 7 ore 30 min., însă a realizat emisiuni cu un volum de 10 ore 23 min. 05
sec.
1 din 1

Decizia nr. 3/13 din 11 februarie 2016
Ca urmare a dezbaterilor publice, în temeiul Codului audiovizualului nr. 260 din
27.07.2006, a Statutului CCA, aprobat prin Hotărîrea nr. 433 din 28.12.2006 a Parlamentului
Republicii Moldova, a deciziilor CCA nr. 136 din 12 septembrie 2013, nr. 158 din 26
septembrie 2013, nr. 165 din 24 octombrie 2013, nr. 194 din 18 decembrie 2014 şi nr.
40/201din 03 decembrie 2015, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A lua act de programele audiovizuale prezentate de către radiodifuzori şi a declara
concursul încheiat (PRO – (7) – D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN,
C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia generală licenţiere,
autorizare şi monitorizare 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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