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Rethink „Teleradio-Moldova” – Conferinţa privind reformarea radiodifuzorului public
Chişinău, 23 septembrie 2011
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Cu ocazia conferinţei la nivel înalt privind reorganizarea radiodifuzorului public „TeleradioMoldova”, desfăşurată la Chişinău, Moldova, la data de 23 septembrie 2011, de către Misiunea
OSCE în Moldova, Misiunea împreună cu Reprezentantul OSCE pentru libertatea mass-media
prezintă acest rezumat al constatărilor, concluziilor şi recomandărilor principale făcute în cadrul
conferinţei.
Conferinţa, prima de acest gen, a reunit reprezentanţi ai Guvernului şi Parlamentului, inclusiv
Prim-ministru, Ministru Finanţelor şi preşedintele Comisiei parlamentare pentru cultură, ştiinţă,
educaţie, tineret, sport şi mass-media, reprezentanţi ai instituţiilor publice, partenerilor de
dezvoltare, misiunilor diplomatice, organizaţiilor internaţionale, societăţii civile, experţi media
naţionali şi internaţionali, reprezentanţi ai Biroulului Reprezentantului OSCE pentru libertatea
mass-media, jurnalişti şi alţi actori naţionali şi internaţionali. Evenimentul a oferit o platformă
unică de schimb reciproc de opinii privind reformarea „Teleradio-Moldova” şi transformarea
acesteia într-un radiodifuzor public veritabil, şi diversele căi de acţiune în baza a trei opţiuni de
restructurare.
Dezbaterile şi discuţiile purtate în cadrul Conferinţei s-au axat pe forma şi viteza reorganizării
radiodifuzorului public, moduri de a asigura independenţa editorială şi securitatea financiară,
principiile care ghidează un radiodifuzor public veritabil, precum şi cadrul legislativ necesar.
În special, în cadrul Conferinţei au fost făcute următoarele concluzii şi recomandări:
Concluzii:
·

·
·
·

Un serviciu public de radiodifuziune, puternic şi independent, este o caracteristică
importantă a culturii europene, iar transformarea deplină şi finală a „Teleradio-Moldova”
dintr-un radiodifuzor de stat într-unul public reprezintă un pas important în calea integrării
europene;
Schimbările care s-au produs în ţară pe parcursul ultimilor doi ani au creat o oportunitate
critică pentru „Teleradio-Moldova” pentru a întreprinde reforme aprofundate, de amploare.
Este o oportunitate care nu trebuie ratată.
Declaraţiile şi acţiunile Guvernului Republicii Moldova şi conducerii „Teleradio-Moldova”
denotă voinţa şi determinarea de a continua procesul de reformare cuprinzătoare;
Un radiodifuzor public veritabil care corespunde standardelor internaţionale trebuie să
opereze cu un cadru legal ferm, securitate financiară şi independenţă editorială. Un model

·
·

·

uniform de creare a unui serviciu public de radiodifuziune însă nu există şi fiecare ţară
trebuie să definească propriul său proces în acest sens;
Cadrul legal existent ce reglementează activitatea radiodifuzorului public are unele carenţe
întrucât defineşte vag aspectele ce ţin de finanţarea radiodifuzorului şi nu conţine
mecanisme de susţinere;
Din cele trei planuri de reformare (lent, progresiv şi cuprinzător), elaborate în urma unui
studiu, doar planul ce prevede o restructurare cuprinzătoare a „Teleradio-Moldova” produce
eficienţa managementului şi a personalului, capacitate tehnică, venitul scontat şi
convergenţa generală într-un interval de timp care ar face ca reforma să fie durabilă;
Sprijinul donatorilor internaţionali şi ai comunităţii internaţionale acordat în toate aspectele
– finanţare, instruire şi consultare – va avea un rol critic întru reuşita acestei reforme.

Recomandări:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Crearea unui radiodifuzor public veritabil este cerinţa ce reiese din calitatea de membru a
Republicii Moldova în organizaţiile internaţionale, inclusiv OSCE şi Consiliul Europei, şi
este un element important în procesul de integrare europeană;
Procesul de reformare a „Teleradio-Moldova” a ajuns la o etapă ce prezintă o fereastră de
oportunitate de a crea un radiodifuzor public; Guvernul şi Parlamentul trebuie să profite de
această ocazie;
Obiectivele ce ţin de independenţa editorială, securitatea financiară şi siguranţa legală
trebuie să ghideze reformarea radiodifuzorului public din Republica Moldova;
„Teleradio-Moldova” trebuie să realizeze reforme în conformitate cu planul de restructurare
„radical” sau „cuprinzător” – care deja a fost aprobat de către Consiliul de Observatori al
companiei, şi care oferă cele mai mari şanse de realizare a unei reforme durabile;
Toate elementele planului, inclusiv construcţia unei noi clădiri, trebuie căutate să fie
îndeplinite;
Procesul de reformare trebuie să continue astfel încât să includă o participare activă a tuturor
actorilor, inclusiv a societăţii civile;
Guvernul şi Parlamentul trebuie să acorde sprijinul lor politic pentru reorganizarea
cuprinzătoare a „Teleradio-Moldova”, prin intermediul unei decizii politice;
Trebuie elaborat un plan complex de finanţare a procesului de reorganizare a „TeleradioMoldova”;
Legislaţia curentă care reglementează audiovizualul – Codul Audiovizualului – trebuie
înnoită şi modificată, astfel încât să clarifice fluxurile de finanţare a radiodifuzorului public
reformat, care să fie transparente şi sigure şi să nu fie supuse schimbărilor semnificative în
ciclurile anuale de planificare a bugetului sau presiunilor politice;
Este necesar de explorat şi elaborat o bază largă de surse de finanţare. Implementarea
abonării directe sau introducerea taxelor de licenţă trebuie să fie acompaniată de planuri
clare de colectare a acestor taxe de la consumători;
Valorificarea arhivei unice şi vaste a „Teleradio-Moldova” trebuie de asemenea examinată
drept o altă sursă potenţială de venit;
Urmează de clarificat statutul legal al clădirilor „Teleradio-Moldova”;
„Teleradio-Moldova” urmează să depună toate eforturile în vederea creării unor produse
moderne şi atractive care să fie competitive pe piaţa comercială şi totodată să corespundă
interesului public;

·
·

„Teleradio-Moldova” trebuie să întreprindă măsuri pentru a asigura în continuare servicii
pentru minorităţile naţionale în grila sa pe parcursul tranziţiei;
Donatorii şi organizaţiile internaţionale trebuie să susţină „Teleradio-Moldova” în procesul
de reformare, prin granturi, instruire şi consultanţă.

Chişinău, 23 septembrie 2011.

