
       Anexă 
       la decizia Consiliului raional Drochia 

                  nr. 5/16.1 din 03 iunie 2022 
 
 

ACORD DE COLABORARE   

 

  03 mai 2022          or. Drochia 

 

      1. Părţile semnatare, Consiliul raional Drochia și postul de televiziune regional „TV- 

Drochia„, „Satelrom-TV ”SRL, reprezentată de Vera Bulgaru, director, au încheiat prezentul 
Acord  de colaborare, convenind asupra celor ce urmează:   
      2. Preambul: 

       Pornind  de la necesitatea informării populației locale, dea oglindi şi promova în permanenţă 
şi multilateral, în mod obiectiv activitatea , Consiliului raional Drochia, promovării politicii 
economice şi sociale, postul de televiziune „TV- Drochia” își propune să realizeze emisiuni 
tematice, să difuzeze toate  ședințele consiliului raional, să realizeze reportaje  lunare, pentru a 
satisface nevoile informaționale atît de necesare pentru populația locală. Pentru aceasta există 
necesitatea unei colaborări productive a părţilor nominalizate. 
      3. Ţinînd cont de faptul că: 

       Populaţia raionului are nevoie de informaţie veridică, obiectivă echidistanță și imparțială, 
care va promova activitatea cotidiană  economică și  socială. Postul de televiziune „TV- Drochia”  
își propune să acopere  această necesitate informațională prin prestarea serviciilor de producere a 
programelor audiovizuale  și  difuzarea  lor la postul de televiziune regional „TV- Drochia”, la o 
anumită  oră de maximă audiență cu reluări în zilele de week-end .Ținem să menționăm că postul 
de televiziune „TV-Drochia” este un post de televiziune regional cu o arie de  difuzare  națională, 
( pe întreg teritoriu țării) prin intermediul  televiziunii IP „Moldtelecom”  canalul 904, „Starnet” 
canalul -35, „Clic-Com” canalul -12.  
      4. Coinştientizînd faptul că: 

       Consiliului raional Drochia este necesară aplicarea unor metode deschise de coordonare în 
domenii specifice ale diferitor pături ale societăţii, participarea populaţiei la rezolvarea anumitor 
probleme vitale, asigurarea transparenței, necesitatea implicării populației  în luare de decizii și 
elaborarea politicilor economice şi sociale locale, este nevoie de o colaborare comună, 

conlucrare eficientă, precum şi fixarea unor obiective comune. 

      5. Principii fundamentale: 

       Deschidere-asigurarea informării şi a unei comunicări active cu publicul; participarea și 
asigurarea participării populaţiei la deciziile de interes comun şi în mod general, la viaţa 
comunităţii în care trăiesc; responsabilitate-dezvoltarea unei cooperări noi  între părţi şi alţi  
parteneri locali în scopul aspiraţiilor comunităţii.  
      6. Obiectivul Acordului: 
       Prezentul Acord are scopul să dezvolte relaţii de cooperare eficientă între Consiliul raional 
Drochia şi postul de televiziune „TV-Drochia” „Satelrom-TV” SRL, pentru a asigura 
transparenţa procesului de realizare a proiectelor implementate în raion prin informarea operativă 
şi obiectivă a cetăţenilor, instituţiilor publice, societăţii civile şi mediul de afaceri din raion. În 
special despre priorităţile, acţiunile  întreprinse şi rezultatele obţinute. Totodată, prezentul Acord 
le va permite Părţilor să organizeze activităţi comune, care vor contribui la eficientizarea 
politicilor social-economice ale orașului și raionului.  
 



      7. Obligaţii:  
       În baza prezentului Acord, Părţile îşi propun colaborare reciprocă prin acordarea de servicii, 
după cum urmează: 
      Postul de televiziune „TV-Drochia” „Satelrom-TV” SRL : 

      Va acorda Consiliului raional Drochia, servicii de producerea conținutului audiovizual, va 
asigura difuzarea acestui conținut, educațional,informaţiional, cultural, de interes public la postul  
de televiziune „TV-Drochia”, pe parcursul duratei acordului respectiv. 

      Va promova permanent activitatea Consiliului raional  Drochia, şi va oglindi zilnic viaţa 
cotidiană a comunităţilor din localităţile raionului. Va oglindi pe larg cooperarea, pentru 
realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, promovarea şi protejarea intereselor 
autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţii economici şi asociaţii 
obşteşti din localitate, în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun. 
      Consiliul raional Drochia: 

      Va acorda postului  de televiziune „TV – Drochia” statutul de partener media la anumite 
activități pentru reflectarea evenimentelor;  

      În baza Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, va contracta servicii de 
producere conținutului audiovizual informațional de interes public, va achita  serviciile prestate 
conform facturii și actului de îndeplinire a lucrărilor 49,200 lei, inclusiv datoria  pentru 2 ședințe 
precedente și reportaje suma de 10,800 lei. 

      8. Termenul Acordului:  

      Prezentul Acord capătă putere juridică din momentul semnării lui de către ambele Părţi şi va 
fi valabil până la 31 decembrie 2022, începînd cu data semnării.  
      La expirarea termenului, Acordul se prelungeşte automat pentru toată perioada necesară 
colaborării, dacă vre-o una din Părţi nu notifică celeilalte în scris cu cel puţin 30 zile înainte de 
acest termen, dorinţa ca termenii de colaborare stipulaţi în prezentul document să nu fie 
prelungit. 

      Prezentul Acord conţine 3 pagini şi a fost alcătuit în 2 (două) exemplare originale, în limba 
română, cîte unul pentru fiecare Parte, ambele avînd aceiaşi valoare juridică.  
      9. Obligaţiunile Părţilor: 
      Părţile se obligă să asigure îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul prezentului Acord.  

      10. Răspunderea Părţilor:  

      Dacă obligaţiunile asumate prin acest Acord nu sunt respectate de către una dintre Părţi, 
cealaltă Parte are dreptul să ceară rezilierea Acordului. 
      11. Modalitate de modificare şi încetare ale Acordului:  

      Prezentul Acord poate fi modificat sau reziliat numai prin consimţămîntul ambelor Părţi.  
 

                                                  Semnăturile Părţilor:  
Consiliul raional Drochia                                                      „Satelrom-TV ”SRL     

or. Drochia, st. Independenții 15                                     or. Drochia, st. Gudanov 57/1  

                                                                                         IBAN:MD22VI000002224631160MDL 

cod fiscal:1007601011445                                           cod fiscal:  1006607000235 

Tel: 252-2-20-58             Tel. (+373) 69387716    

e-mail: cancelardroc@mail.ru                                         e-mail: vera-bulgaru@rambler.ru                                                  

Președinte: Alexei VASILEAN                                      Director Vera BULGARU                                                

l.ş                                                                                     l.ş.                   



                                

                                   Prețuri pentru   Prestări  servicii audiovizuale.  

 

Plata filmări ședințe   Unit. 1 1200 lei   

Plata filmări editare ședințe   Unit. 1 1500 lei  

Plata difuzare  ședințe   Unit. 1 1200 lei  

Plata producere și difuzare  
reportaj  

Unit. 1 1500 lei  

Plata anunț   Zi 1 100 lei  

 


