DECIZIA nr. 1
din 16 ianuarie 2007
Cu privire la eliberarea autorizatiei de retransmisie
intreprinderii „Kiwi Studio – TV ”
Ca urmare a examinarii cererii si in conformitate cu prevederile Art. 28 al Codului audiovizualului nr.
260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se elibereaza autorizatie de retransmisie intreprinderii „KIWI Studio- TV” SRL din Chisinau
(director dl Sevcisin A.) pentru studioul TV prin cablu „KIWI - TV” din sectorul Riscani, mun. Chisinau.
Art. 2. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Directia expertiza si licentiere (dl Pulbere
V.).
Presedinte
Secretar

Corneliu MIHALACHE
Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 2
din 16 ianuarie 2007
Cu privire la unele modificari in conditiile de licenta

Solicitind eliberarea Deciziei de autorizare, intreprinderea „Arsaco” SRL din Chisinau, fondatoare a
studioului TV prin cablu „Arsaco TV” din s. Mereni, rn. Anenii Noi, a realizat proiectul tehnic, a obtinut
licenta tehnica si a prezentat pentru aprobare o lista din 16 canale TV, preconizate pentru retransmitere, la
care a anexat si copiile contractelor respective.
ONG „Sanatatea” din or. Edinet dispune de o retea radiofonica cu statiile – cap in mun. Chisinau, orasele
Edinet si Singerei. La 26.12.2006 intreprinderea nominalizata a prezentat pentru aprobare trei grile de
emisie – cite una pentru fiecare statie – cap. Modificarile consta in includerea noilor emisiuni: „Viata la
superlativ”, „Portret colectiv” si „Margaritar folcloric”, ultimul fiind numai pentru Chisinau.
Prin Decizia CCA nr. 6 din 14.02.2006, intreprinderilor „Teledixi” SRL din mun. Chisinau, fondatoare a
postului „Vzrosloe radio Sanson”, si „Ulduz Grup” SRL din mun. Chisinau, fondatoare a postului „Radio
Melodia”, li s-a permis schimbarea temporara a frecventelor disponibile (difuzarea programelor postului
„Vzrosloe radio Sanson” pe cele trei frecvente ale „Ulduz Grup” SRL, iar postul „Radio Melodia”
(„Ulduz Grup” SRL) se difuza pe frecventa aflata anterior in posesia „Teledixi” SRL). Recent,
intreprinderile nominalizate au solicitat revenirea la situatia initiala. Monitorizarea efectuata, examinarea
publica a cererilor, insa, au demonstrat ca intreprinderile nominalizate au anticipat reluarea difuzarii pe
frecventele respecitve, incalcind legislatia in vigoare. Art. 38 2 b), c) si g) al Codului audiovizualului nr.
260-XVI din 27.07.2006.
In conformitate cu prevederile Art. 29 (3), 39 (2) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006 si in temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (16 canale) de catre studioul TV prin cablu „Arsaco
TV” din s. Mereni, rn. Anenii Noi: Moldova 1, TVR 1, Pervii Canal Moldova, NIT, Favorit TV, N 24,
National TV, RTR Planeta, MTV Rossia, RBK, STS Moldova, Muzical TV, NTV Mir, Detski
Mir/Teleclub, Telesport, Pro TV Chisinau.
Art. 2. Se aproba noile grile de emisie ale postului de radio „Sanatatea” pentru statiile din mun. Chisinau,
or. Edinet si Singerei.
Art. 3. In temeiul Art. 38 2 b), c) si g) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, se
avertizeaza public conducerea „Teledixi” SRL (director dl Burduja L.).
Art. 4. Se reia difuzarea pe frecventa 87,9 MHz - Chisinau a programelor postului de radio „Vzrosloe
radio Sanson”, fondat de „Teledixi” SRL din mun. Chisinau.
Art. 5. In temeeiul Art. 38 2 b), c) si g) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, se
avertizeaza public conducerea „Ulduz Grup” SRL (director general Lozovan G.).
Art. 6. Se reia difuzarea pe frecventele: 90,7 MHz - Chisinau, 101,5 MHz – Balti, 99,5 MHz – Comrat si
99,9 MHz Causeni a programelor postului „Radio Melodia” fondat de „Ulduz Grup” SRL din mun.
Chisinau.
Art. 7. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Directia expertiza si licentiere (dl Ion
Duhlicher).
Presedinte

Corneliu MIHALACHE

Secretar

Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 3
din 16 ianuarie 2007
Cu privire la eliberarea deciziei de autorizare
intreprinderii „ARSACO ” SRL
si modificarea deciziei de autorizare
a intreprinderii „Muzical TV” SRL din mun. Chisinau
In temeiul actelor prezentate de catre intreprinderile „ARSACO ” SRL din si „Muzical TV” SRL din
mun. Chisinau, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se elibereaza, in baza Licentei de emisie seria A MMII, nr. 013442 din 10.05.2005, si a Licentei
tehnice seria A MMII, nr. 020562 din 01.11.2006, decizie de autorizare intreprinderii „ARSACO” SRL
din mun. Chisinau, pentru studioul TV prin cablu „ARSACO TV” din satul Mereni, rn. Anenii Noi.
Art. 2. Se modifica Decizia de autorizare nr. 014556 din 22 februarie 2006, eliberata intreprinderii
„Muzical TV” SRL din mun. Chisinau pentru studioul TV cu emisie prin unde „Muzica TV” din
aceeasi localitate, prin introducerea noii Licente tehnice (seria A MMII, nr.020582 din 30 noiembrie
2006).
Art. 3. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Directia expertiza si licentiere (dle G.
Copot, L. Viziru).
Presedinte
Secretar

Corneliu MIHALACHE
Constantin BIRCA

DECIZIA nr.4
din 16 ianuarie 2007
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislatiei, conditiilor
la licenta de emisie de catre intreprinderea “Canal X” SRL din or. Briceni
In urma controlului efectuat asupra activitatii titularului de licenta “Canal X” S.R.L. (fondatoarea
Studioului TV cu emisie prin unde “Canal - X” din or. Briceni), s-au constatat urmatoarele derogari:
-nu se respecta conditiile la Licenta de emisie seria A MMII, nr.003213 din 03.09.2002, pct.3.1 lit.a,b,c,
(se incalca grila de emisie, aprobata de CCA prin Decizia nr. 84 din 17 noiembrie 2005; se retransmit
fara contracte servicii de programe ale posturilor TV (OTV din Ucraina, TVC International si Music Box
- Federatia Rusa); cota emisiunilor difuzate in limba de stat constituie doar 34, 7% fata de 65%.
-nu se respecta Art. 19 (4) si 22 (2) din Codul audiovizualului (s-a plasat un spot publicitar neinsotit de
semne de identificare certe si usor vizibile ale institutiei audiovizualului care a efectuat retransmisia; au
fost difuzate fara acoperire spoturi publicitare retranslate.
-se incalca Art. 13 (8) din Legea cu privire la publicitate (s-a difuzat de 4 ori pe parcursul unei ore de
emisie spotul publicitar al companiei „Moldtelecom” (19:00 – 20:00) si de 3 ori spotul publicitar al
companiei „MIF” (21:00 – 22:00).
In temeiul celor constatate si in conformitate cu Art. 2, 38, 66 ale Codului audiovizualului nr.260 -XVI
din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se avertizeaza public titularul licentei de emisie “Canal X” SRL (director dl. Petru Condratchii)
pentru nerespectarea conditiilor la Licenta de emisie seria A MMII, nr.003213 din 03.09.2002, pct.3.1
lit.a) b) c) i), eliberata pentru studioul TV cu emisie prin unde “Canal - X” din or. Briceni; incalcarea art.
19(4) si 22(2) din Codul audiovizualului si a art. 13(8) din Legea cu privire la publicitate.
Art. 2. “Canal X” SRL va stopa imediat retransmisia canalelor TV care nu au acoperire contractuala.
Art. 3. Dl. Petru Condratchii, directorul “Canal X” SRL, se obliga sa prezinte pina la 02 februarie 2007
un raport in scris privind lichidarea incalcarilor depistate.
Art. 4. Colaboratorii Serviciului monitorizare vor efectua un control repetat privind constatarea modului
de executare a prezentei Decizii.
Art. 5. Prezenta Decizie se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Art. 6. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Directia expertiza si lientiere (dl Pulbere
V.) si consilierul-jurist al CCA (dl Otel M.).
PRESEDINTE

Corneliu MIHALACHE

SECRETAR

Constantin BARCA

DECIZIA nr. 5
din 16 ianuarie 2007
Cu privire la suspendarea temporara a actiunii
licentei de emisie a intreprinderii
„Eluxen - Studio” SRL din mun. Chisinau
La 25 iulie 2006 intreprinderea „Eluxen - Studio” SRL din mun. Chisinau a incheiat contractul de arenda
nr. 01/06 cu firma „Cvazar Sist” SRL din aceeasi localitate. Directorul „Eluxen - Studio” SRL, dl Serghei
Reabcenco, a solicitat, prin scrisoarea nr. 2 din 26.07.2006, suspendarea temporara a actiunii Licentei de
emisie seria A MMII nr. 014555, eliberata la 14.02.2006 pentru studioul TV cu emisie prin cablu „Eluxen
- Studio” (pe perioada aflarii in relatii de arenda cu intreprinderea „Cvazar Sist” SRL). La cerere a fost
anexat contractul de arenda nominalizat.
In temeiul actelor prezentate si in conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006 si a Legii cu privire la arenda nr. 861-XII din 14.01.1992, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se suspenda (fara stoparea curgerii timpului) actiunea Licentei de emisie seria A MMII nr.
014555, eliberata la 14.02.2006 intreprinderii „Eluxen - Studio” SRL din mun. Chisinau pentru perioada
aflarii in relatii de arenda cu firma „Cvazar Sist” SRL.
Art. 2. In sectorul deservit de catre „Eluxen - Studio” SRL, pentru perioada valabilitatii contractului de
arenda, activitatea audiovizuala de distribuire prin cablu a canalelor TV o desfasoara intreprinderea
„Cvazar Sist” SRL.
Art. 3. Licenta tehnica a arendatorului, in cazul expirarii termenului de valabilitate a acesteia in perioada
aflarii in relatii de arenda cu „Cvazar Sist” SRL, va fi obtinuta in baza licentei de emisie a arendasului.
Art. 4. In perioada valabilitatii contractului de arenda responsabilitatea pentru receptionarea taxei lunare
de abonament in localitatea prevazuta de contract (sectorul Centru al mun. Chisinau) o poarta „Cvazar
Sist” SRL.
Art. 5. Dupa expirarea termenului contractului de arenda sau rezilierea lui, arendatorul revine (la cerere)
la statutul juridic anterior.
Art. 6. Controlul asupra executarii prezentei decizii il exercita Directia expertiza si licentiere (dl. V.
Pulbere).

Presedinte
Secretar

Corneliu MIHALACHE
Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 6
din 16 ianuarie 2007
Cu privire la cesiunea licentei de emisie de la
IM „Sun Communications” SRL
catre „Selectcanal-TV” SRL din mun. Chisinau
La 22 septembrie 2006 firmele IM „Sun Communications” SRL si „Selectcanal-TV” SRL din mun.
Chisinau au solicitat cesiunea Lcentei de emisie seria A MMII nr. 014503 din 14.06.2005 (eliberata
pentru studioul TV cu emisie prin unde „RIF TV”) catre „Selectcanal-TV” SRL. Cesionarul,
„Selectcanal-TV” SRL, isi asuma toate obligatiunile ce decurg din licenta de emisie cesionata, iar
cedentul, IM „Sun Communications” SRL, garanteaza ca va pune la dispozitia cesionarului echipamentul
si utilajul si va asigura suportul tehnic necesar difuzarii canalului de televiziune „RIF TV”. La cerere au
fost anexate documentele solicitate de CCA prin scrisoarea nr. 408 din 15.12.2006 (prevazute de
nomenclatorul actelor pentru eliberarea licentei de emisie).
In temeiul actelor prezentate si in conformitate cu prevederile Art. 26, 27, 28 ale Codului audiovizualului
nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se cesioneaza Licenta de emisie seria A MMII nr. 014503 din 14.06.2005 a IM „Sun
Communications” SRL catre „Selectcanal-TV” SRL.
Art. 2. Se elibereaza licenta de emisie intreprinderii „Selectcanal-TV” SRL (mun. Chisinau) privind
utilizarea canalelor TV: 39 (37,0 dBW) - Balti, 53 (25,5 dBW) - Soroca, 42 (21,7 dBW) – Edinet, 49
(20,0 dBW) – Ungheni pentru studioul de televiziune „N4”.
Art. 3. Se retrage (ca urmare a cesionarii) Licenta de emisie seria A MMII nr. 014503 din 14.06.2005,
eliberata IM „Sun Communications” SRL.
Art. 4. Modificarile respective se introduc in registrul de licentiere.
Art. 5. In termen de 10 zile de la adoptarea prezentei Decizii IM „Sun Communications” SRL va depune
la CCA formularul Licentei de emisie seria A MMII nr. 014503 din 14.06.2005.
Art. 6. Prezenta Decizie se da publicitatii.
Art. 7. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Directia expertiza si licentiere (dl. V.
Pulbere).
Presedinte
Secretar

Corneliu MIHALACHE
Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 7
din 16 ianuarie 2007
Cu privire la Comisia pentru elaborarea Strategiei
de acoperire a teritoriului national cu servicii de programe audiovizuale
si Comisia pentru controlul serviciilor de programe
si a legalitatii eliberarii licentelor
In temeiul Art. 48 (5), (6), 68 (5) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27 iulie 2006, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se instituie Comisia pentru elaborarea Strategiei de acoperire a teritoriului national cu servicii de
programe audiovizuale in urmatoarea componenta:
1. Mihalache C.
2. Plesca R.
3. Soltan V
4. Turcanu V.
5. Birca C.
6. Pocaznoi M.
7. Duhlicher I.
Art. 2. Comisia pentru elaborarea Strategiei va adopta propriul regulament privind corelatia dintre
Strategie si Planul national de repartizare a frecventelor radioelectrice terestre pentru comunicare
audiovizuala.
Art. 3. Se instituie Comisia pentru controlul serviciilor de programe si a legalitatii eliberarii licentelor in
urmatoarea componenta:
1. Vasilache L.
2. Gorincioi G.
3. Albu C.
4. Rotaru C.
5. Frumusachi V.
7. Birsa A.
8. Pulbere V.
9. Otel M.
Art. 4. Comisia pentru control va elabora recomandari privind mecanismele de intrare in legalitate a
titularilor licentelor.
Art. 5. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita presedintele CCA (dl Mihalache C.).

Presedinte
Secretar

Corneliu MIHALACHE
Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 8
din 16 ianuarie 2007
Recomandari privind implementarea
si respectarea Codului audiovizualului
In conformitate cu Art. 11, 12, 40, 41, 68 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aproba Recomandarile privind implementarea si respectarea Codului audiovizualului (se
anexeaza).
Art. 2. Recomandarile privind implementarea si respectarea Codului audiovizualului se dau publicitatii, se
adreseaza tuturor titularilor de licente.
Art. 3. Controlul privind executarea prezentei Decizii il exercita presedintele CCA (dl Mihalache C.).
Presedinte

Corneliu MIHALACHE

Secretar

Constantin BIRCA

RECOMANDARI
privind implementarea si respectarea Codului Audiovizualului
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, in calitatea sa de autoritate responsabila pentru implementarea
si respectarea Codului Audiovizualului si de garant al apararii interesului public in domeniul comunicarii
audiovizuale si al drepturilor consumatorilor de programe, a initiat un control al serviciilor de programe
existente, in conformitate cu Art. 68, alineat 5.
CCA a luat act de concluziile preliminare ale serviciilor de monitorizare, de expertiza si licentiere, a
constatat ca, la 4 luni si jumatate de la adoptarea de catre Parlamentul Republicii Moldova a Codului
Audiovizualului, numerosi radiodifuzori continua sa emita fara a tine cont de prevederile Art. 11 care
vizeaza protejarea patrimoniului lingvistic si cultural-national al tarii, si anume:
1. incepand de la 1 ianuarie 2007, productia proprie si autohtona cu caracter informativ si analitic
difuzata trebuie sa fie nu mai putin de 70%;
2. serviciile de programe de cultura si muzica difuzate in orele de maxima audienta trebuie sa
contina productie autohtona in proportie de cel putin 60% din volumul saptamanal rezervat
transmisiunii genului respectiv de productie audiovizuala;
3. filmele artistice si cele documentare vor fi prezentate cu dublaj sau subtitrare pastrandu-se coloana
sonora originara, iar filmele pentru copii vor fi dublate sau sonorizate in limba de stat;
4. la crearea serviciilor de programe pentru retransmisie, distribuitorii de servicii vor acorda
prioritate serviciilor de programe realizate in limba de stat.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
aminteste radiodifuzorilor care se fac vinovati de incalcarea prevederilor mentionate ca, potrivit Art. 12
din Codul audiovizualului, frecventele radio sau unde radioelectrice terestre sunt patrimoniul national al
statului care nu poate fi utilizat decat in conditiile legii;
RECOMANDA
radiodifuzorilor care inca nu si-au ajustat programele la normele Codului audiovizualului sa propuna in
termen de o luna noi grile de programe care sa fie in corespundere cu prevederile legale. Dupa expirarea
acestui termen, CCA va monitoriza modul in care radiodifuzorii vor implementa noile grile de programe;
atrage atentia radiodifuzorilor care nu vor da curs prezentei recomandari ca vor fi pasibili de sanctiunile
prevazute in Codul audiovizualului.

DECIZIA nr. 9
din 16 ianuarie 2007
Cu privire la Acordul de colaborare in domeniul audiovizualului
intre Consiliul Coordonator al Audiovizualului
si institutiile similare de peste hotare
Bazindu-se pe principiile respectului reciproc, increderii si parteneratului mutual avantajos, conducinduse de scopurile si principiile Conventiei Europene cu privire la televiziunea transfrontaliera, de
recomandarile ei vis-a-vis de importanta audiovizualului pentru libera circulatie a informatiei si ideilor,
actionind in limitele competentei, si in conformitate cu Art. 39 al Codului audiovizualului nr. 260-XVI
din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Articol unic: Se aproba Acordul de colaborare in domeniul audiovizualului intre Consiliul Coordonator al
Audiovizualului si institutiile similare de peste hotare (se anexeaza).
Presedinte

Corneliu MIHALACHE

Secretar

Constantin BIRCA

ACORD
de colaborare in domeniul audiovizualului intre
Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova
si
................................................................................
Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova si ................... denumite in continuare
Parti,
bazindu-se pe principiile respectului reciproc, increderii si parteneratului mutual avantajos;
conducindu-se de scopurile si principiile Conventiei Europene privind televiziunea transfrontaliera, de
recomandarile Conventiei Europene privind importanta audiovizualului pentru libera circulatie a
informatiei si a ideilor;
actionind in limitele competentei lor, au convenit asupra celor ce urmeaza:
Articolul 1
Partile vor face schimb reciproc de informatii ce tin de cadrul juridic al functionarii Audiovizualului, de
standardele si elaborarile metodice si metodologice in domeniu.
Articolul 2
Partile vor efectua schimbul reciproc de delegatii, inclusiv in cadrul programelor nationale de instruire si
stagiere, vor participa la conferinte, seminare si alte activitati cu caracter international organizate de catre
una din Parti.
Articolul 3
Partile se vor consulta reciproc si cu regularitate in tematici ce prezinta interes comun, vor face schimb de
experienta in domeniul activitatii audiovizualului national.
Articolul 4
In cadrul implementarii prevederilor actualului Acord fiecare Parte isi asuma acoperirea cheltuielilor ce
tin de detasarea delegatiilor, colaboratorilor sau stagiarilor aparte, in afara de cazurile cind aceste aspecte
se specifica de catre Parti in intelegeri preliminare.
Articolul 5
Pentru implementarea prezentului Acord, Partile vor desemna subdiviziunile interne respective, care vor

elabora si coordona programele periodice si graficul de colaborare, precum si vor stabilui modalitatea de
activitate a acestora.
Articolul 6
Rezultatele, obtinute gratie activitatilor comune, reprezinta patrimoniul comun al Partilor. Restrictii in
publicarea rezultatelor comune pot fi impuse doar in cazurile prevazute de legislatiile natioanle, precum si
in cazurile stipulate special inainte de inceperea activitatilor.
Articolul 7
Materialele informative care reprezinta obiectul schimbului prevazut in articolele 1 si 6 ale prezentului
Acord pot fi publicate dupa primirea acceptului in scris al Partilor.
Articolul 8
Modificari si amendamente in prezentul Acord pot fi operate in urma intelegerii in scris intre Parti.
Articolul 9
Prezentul Acord intra in vigoare la data semnarii si va ramine in vigoare pina in momentul in care una
dintre Parti anunta intentia de a-l denunta.
Daca una din Parti va considera necesar de a-l denunta, ea urmeaza, cu cel putin o lina in avans, sa anunte
in scris despre aceasta cealalta Parte. La expirarea termenului indicat Acordul isi inceteaza valabilitatea.
Semnat la data de ________________________ in __________________ in limba engleza si limbile
oficiale ale Partilor, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergente in interpretare, textul in limba
engleza va prevala.
PENTRU
Consilul Coordonator
al Audiovizualului
din Republica Moldova
Corneliu MIHALACHE
Presedinte

PENTRU
..........................................
.........................................
.........................................
........................................
……………………...

DECIZIA nr. 10
din 16 ianuarie 2007
Cu privire la emiterea prin Satelit
a programelor TVM International
Ca urmare a examinarii publice a chestiunii privind emiterea prin Satelit a programelor TVM
International fara aprobarea Consiliului de Observatori, in lipsa autorizatiei legale, Consiliul Coordonator
al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. In temeiul Art. 38 2 a) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, se avertizeaza
public conducerea IPNA Compania „Teleradio-Moldova” ( Presedintele, dl Telescu I.).
Art. 2. In termen de 15 zile, institutia publica nominalizata va aduce in legalitate toate actiunile
intreprinse, fapt despre care va informa in scris CCA.
Art. 3. IPNA Compania „Teleradio-Moldova” va prezenta documentele necesare eliberarii licentei de
emisie pentru TVM International.
Art. 4. Controlul privind executarea prezentei Decizii il exercita dl Plesca R., membru al CCA.
Presedinte

Corneliu MIHALACHE

Secretar

Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 11
din 22 ianuarie 2007
Cu privire la cesiunea licentei de emisie,
eliberata intreprinderii „Gradji-Sat” SRL,
catre „Interval TV” SRL din or. Edinet
La 28 noiembrie 2006 intreprinderile „Gradji – Sat” SRL si „Interval TV” SRL din or. Edinet au solicitat
acordul Consiliului Coordonator al Audiovizualului privind cesiunea licentei de emisie seria A MMII nr.
014580 din 25.07.2006 (eliberata pentru studioul TV cu emisie prin cablu „TV-Gradj”) de la „Gradji –
Sat” SRL catre „Interval TV” SRL. Prin cererea inaintata, cesionarul, „Interval TV” SRL, isi asuma toate
obligatiunile ce decurg din licenta de emisie cesionata, iar cedentul, „Gradji – Sat” SRL, garanteaza
punerea la dispozitia cesionarului a retelei de televiziune prin cablu (in componenta cu tot utilajul tehnic
necesar retransmisiei).
La cerere a fost anexat formularul Licentei de emisie seria A MMII nr. 014580 din 25.07.2006, lista
serviciilor de programe care vor fi retransmise de catre „Interval TV” SRL, adeverinta eliberata de
„Banca de Economii” SA. „Interval TV” SRL dispune de contracte de retransmisie pentru toate canalele
prevazute de lista serviciilor de programe retransmise.
In conformitate cu prevederile Art. 26, 27, 28 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se cesioneaza Licenta de emisie seria A MMII nr. 014580 din 25.07.2006 de la „Gradji – Sat”
SRL catre „Interval TV” SRL.
Art. 2. Se elibereaza autorizatie de retransmisie intreprinderii „Interval TV” SRL din or. Edinet (director
A. Railean) pentru studioul TV prin cablu „TV-Gradj” din or. Edinet.
Art. 3. Se retrage (ca urmare a cesionarii) Licenta de emisie seria A MMII nr. 014580 din 25.07.2006,
eliberata „Gradji – Sat” SRL din or. Edinet.
Art. 4. Controlul privind executarea prezentei Decizii il exercita Directia expertiza si licentiere (dl
Pulbere V.).
Presedinte
Secretar

Corneliu MIHALACHE
Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 12
din 22 ianuarie 2007
Cu privire la eliberarea licentei de emisie
solicitata de IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
pentru postul TV „Moldova International” cu emisie prin satelit
Ca urmare a examinarii cererii depuse si in conformitate cu prevederile Art. 2 a) si 23 (2) ale Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se elibereaza licenta de emisie IPNA Compania „Teleradio-Moldova” din mun. Chisinau pentru
postul TV „Moldova International” cu emisie prin satelit.
Art. 2. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Directia expertiza si licentiere (dl V.
Pulbere ).

Presedinte
Secretar

Corneliu MIHALACHE
Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 13
din 22 ianuarie 2007
Cu privire la plasarea publicitatii
mascate in cadrul serviciilor de programe
ale postului „Pro TV Chisinau”
Ca urmare a monitorizarii emisiunii „О своем, о женском”, pusa pe post de „Pro TV Chisinau”, a fost
depistata publicitate mascata pentru: automobilul „Peugeot Rumeon”, casa de moda „Zukko”, saloanele
de mobila „Anturaj” si „Repro Lux”, galeria „Idis” (25.11.06); „Frizeria Campionilor” („Micusa Stil”),
Clubul „1001 ночь”, salonul medical „Fala Dental” (5.12.06); magazinele „Hugo Boss”, „Brasco” si
marfurile realizate de acestea (30.12.06).
In temeiul Art. 37 si 38 ale Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Pentru derogari repetate de la prevederile Art. 19 (14) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006 intreprinderea „Media Pro” SRL (director C. Giosan), detinatoarea licentei de emisie pentru
postul „Pro TV Chisinau”, se avertizeaza public.
Art. 2. Dl. C. Giosan, directorul „Media Pro” SRL, se obliga sa prezinte, pina la 8 februarie 2007, un
raport despre lichidarea incalcarilor depistate.
Art. 3. Colaboratorii Serviciului monitorizare vor efectua un control repetat privind constatarea modului
de executare a prezentei Decizii.
Art. 4. Prezenta Decizie se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Art. 5. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Serviciul monitorizare (dl Birsa A.) si
consilierul-jurist al CCA (dl Otel M.).

Presedinte
Secretar

Corneliu MIHALACHE
Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 14
din 22 ianuarie 2007
Despre obligativitatea informarii consumatorului de programe
asupra respectarii legislatiei in vigoare si a aplicarii sanctiunilor
Luind in consideratie calitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului de reprezentant si garant al
interesului public in domeniul audiovizualului si de unica autoritate de reglementare in domeniul
programelor audiovizuale, obligatia radiodifuzorilor de a asigura informarea obiectiva a consumatorului
de programe prin prezentarea corecta a faptelor si a evenimentelor, obligatia Consiliului Coordonator al
Audiovizualului de a asigura transparenta mijloacelor de informare in masa din domeniul audiovizualului
si transparenta activitatii sale, in temeiul prevederilor Art. 10, 39, 40, 41 ale Codului audiovizualului nr.
260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. (1) Radiodifuzorul caruia Consiliul Coordonator al Audiovizualului i-a aplicat o sanctiune are
obligatia de a comunica publicului motivele si obiectul sanctiunii, in formularea transmisa de Consiliul
Coordonator al Audiovizualului.
(2) In cazul serviciilor de programe de televiziune, textul sanctiunii va fi difuzat in urmatoarele 24 de ore
de la comunicare, sonor si vizual, de cel putin 3 ori, in intervalul orar 19.00-23.00, din care o data in
principala emisiune de stiri.
(3) In cazul serviciilor de programe de radiodifuziune sonora, textul sanctiunii va fi difuzat in urmatoarele
24 de ore de la comunicare, de cel putin 3 ori, in intervalul orar 6.00-13.00, din care o data in principala
emisiune de stiri.
Art. 2. Nerespectarea prezentei Decizii se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Codului audiovizualului.
Art. 3. Prezenta Decizie se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se plaseaza pe pagina web
a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
Art. 4. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Serviciul monitorizare (dl Birsa A.) si
consilierul-jurist al CCA (dl Otel M.).
Presedinte

Corneliu MIHALACHE

Secretar

Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 15
din 30 ianuarie 2007
Cu privire la eliberarea autorizatiei de retransmisie
pentru „Albasat” SRL
Ca urmare a examinarii cererii si in conformitate cu prevederile Art. 28 al Codului audiovizualului nr.
260 din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se elibereaza Autorizatia de retransmisie intreprinderii „Albasat” SRL din or. Nisporeni (director
dl Bardan E.) pentru studioul TV prin cablu „Albasat TV” din 33 de localitati, dupa cum urmeaza: or.
Nisporeni, com. Varzaresti (cu s. Sendreni), com. Cioresti (cu s. Vulcanesti), com. Bolduresti (cu satele
Chilisoaia si Bacseni), s. Soltanesti, com. Ciutesti (cu s. Valea Nirnovei), com. Siscani (cu satele
Drojdieni, Odaia si Afumati), s. Balauresti, s. Zberoaia, s. Boltun, com. Valea Trestieni (cu s. Isaicani),
com. Bratuleni (cu s. Cirnesti), s. Grozesti, s. Calimanesti, s. Barboieni, s. Milesti, s. Cristesti, com.
Iurceni, s. Vinatori, com. Seliste (cu s. Paruceni), com. Balanesti (cu s. Gaureni) din rn. Nisporeni.
Art. 2. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Directia expertiza si licentiere (dl V.
Pulbere).
Presedinte
Secretar

Corneliu MIHALACHE
Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 16
din 30 ianuarie 2007
Cu privire la unele modificari
in conditiile licentelor de emisie
Solicitind eliberarea deciziei de autorizare, intreprinderea „VIDEOVOX-TV” SRL din s. Larga Noua,
rn. Cahul, fondatoare a studioului TV prin cablu „VIDEOVOX-TV” din aceeasi localitate, a prezentat
pentru aprobare o lista de 10 canale pentru retransmitere, la care a anexat si copiile contractelor
respective.
Intreprinderile „Danord-Service” SRL, fondatoarea studioului TV prin cablu „DG-TV” din orasul
Soroca, „Helis- 97” SRL, fondatoarea studioului TV prin cablu „TVT” din orasul Telenesti, „RinovitLux” SRL, fondatoarea studioului TV prin cablu „TV-Rinovit” din orasul Cornesti si satul Cornesti, si
„AMT” SRL, fondatoarea studioului TV prin cablu „Satelit-TV” din mun. Chisinau, solicita aprobarea
noii liste de canale in temeiul contractelor incheiate pentru anul 2007.
Intreprinderea „DIXI-MEDIA-GRUP” SRL din mun. Chisinau solicita aprobarea noii grile de emisie a
postului „Vzrosloe radio Shanson”.
Prin Decizia CCA nr. 18 din 26 decembrie 2006, intreprinderii „TeleDixi” SRL din mun. Chisinau,
fondatoare a studioului TV prin eter „TV Dixi”, i s-a refuzat aprobarea grilei de emisie, pe motiv ca
aceasta nu corespundea legislatiei in vigoare. La 24 ianuarie 2007 intreprinderea nominalizata a prezentat
o noua grila de emisie.
In temeiul celor constatate si in conformitate cu prevederile Art. 11 (8), 29 (3), 39 (2), 41 ale Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (10 canale) de catre studioul TV prin cablu
„VIDEOVOX-TV” din s. Larga Noua, rn. Cahul: Moldova-1, TVR-1, TV-5, Belarus-TV, TRK-Mir,
National TV, Favorit TV, N24, Muz TV, NIT.
Art. 2. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (18 canale) de catre studioul TV prin cablu „DG-TV”
din or. Soroca: Moldova-1, SOR-TV, NIT, TVR-1, Favorit-TV, National-TV, Muzical-TV, Minimax,
PRO TV-Chisinau, Pervii canal Moldova, TV DIXI, RTR Planeta, NTV-Mir, Discovery Channel, Animal
Planet, India TV, Comedia TV, N 4.
Art. 3. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (12 canale) de catre studioul TV prin cablu „TV
Rinovit” din or. Cornesti si s. Cornesti: Moldova-1, NIT, TV DIXI, Pervii canal Moldova, Muzical-TV,
TVR-1, Favorit-TV, National-TV, N 24, TV-5, RBK, Belarus TV.
Art. 4. In temeiul Art. 11 (8) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Lista canalelor
retransmise de catre studioul TV prin cablu „TVT” din or. Telenesti (titular de licenta „Helis-97” SRL) se
respinge. Cererea fondatorului, dupa modificarea listei respective, se va examina ulterior.
Art. 5. In temeiul Art. 11 (8) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Lista canalelor
retransmise de catre studioul TV prin cablu „Satelit-TV” din mun. Chisinau (titular de licenta „AMT”
SRL) se respinge. Cererea fondatorului, dupa modificarea listei respective, se va examina ulterior.
Art. 6. Grila de emisie a postului „Vzrosloe radio Shanson” (titular de licenta „Dixi-Media-Grup” SRL)
se respinge. Cererea fondatorului, dupa modificarea grilei respective, se va examina ulterior.
Art. 7. Se aproba noua grila de emisie a studioului prin eter „TV DIXI”.
Art. 8. Controlul asupra executarii prezentei decizii il exercita Directia expertiza si licentiere.
Presedinte
Secretar

Corneliu MIHALACHE
Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 17
din 30 ianuarie 2007
Cu privire la eliberarea si modificarea deciziilor de autorizare
pentru „VIDEOVOX-TV” SRL”, „DIC” SRL,
„TELEDIXI” SRL, „MEDIAPRO” SRL
Intreprinderile „VIDEOVOX-TV” SRL din s. Larga Noua, raionul Cahul, „DIC” SRL din mun. Chisinau,
solicita eliberarea deciziilor de autorizare; „TELEDIXI” SRL si „MEDIAPRO” SRL din mun. Chisinau
au depus cereri pentru modificarea deciziilor de autorizare.
In temeiul documentelor si a celor constatate public, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se elibereaza, in baza Licentei de emisie seria A MMII, nr. 014538 din 18.10.05 si a Licentei
tehnice seria A MMII, din nr. 020545 din 23.10.06, Decizie de autorizare intreprinderii „VIDEOVOXTV” SRL din s. Larga Noua, raionul Cahul, pentru studioul TV prin cablu „VIDEOVOX-TV” din aceeasi
localitate.
Art. 2. Se elibereaza, in baza Licentei de emisie seria A MMII, nr. 014571 din 23.05.06 si a Licentei
tehnice seria A MMII, din nr. 020600 din 18.12.06 Decizia de autorizare intreprinderii „DIC” SRL din
mun. Chisinau, pentru studioul TV prin cablu „DIC” din Chisinau si Stauceni.
Art. 3. Se modifica Decizia de autorizare Nr. 175 din 12 martie 2002, eliberata intreprinderii
„TELEDIXI” SRL din mun. Chisinau pentru studioul TV cu emisie prin unde „TV DIXI” din aceeasi
localitate, prin includerea urmatoarelor canale:
Canalul 51, P.A.R.-22,0 dBW – or. Caseni;
Canalul 9, P.A.R.-13,0 dBW – or. Cimislia;
Canalul 41, P.A.R.-25,3 dBW – or. Vulcanesti;
Art. 4. Se modifica Decizia de autorizare Nr. 003274 din 21 martie 2005, eliberata intreprinderii
„MEDIAPRO” SRL din mun. Chisinau pentru studioul TV cu emisie prin unde „PRO TV CHISINAU”
din aceeasi localitate, prin includerea canalului 58, P.A.R.-25,5 dBW – mun. Balti.
Art. 5. Controlul asupra executarii prezentei decizii il exercita Directia expertiza si licentiere.
Presedinte
Secretar

Corneliu MIHALACHE
Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 18
din 30 ianuarie 2007
Retragerea licentei de emisie,
eliberata intreprinderii „MAR-SOR TV” SRL
Prin Decizia CCA nr. 38 din 25 iulie 2006, intreprinderii „MAR-SOR TV” SRL din or. Soroca i s-a
eliberat Licenta de emisie seria A MMII, nr. 014586 pentru studioul de televiziune prin sistemul MMDS
„Sor - TV”.
La 17 ianuarie 2007, prin cererea nr. 02/07, directorul intreprinderii „MAR-SOR TV” SRL, dna Emilia
Bobeica, a solicitat retragerea licentei de emisie fiindca realizarea proiectului nu este posibila din motive
financiare.
In temeiul actelor prezentate de catre intreprinderea „MAR-SOR TV” SRL, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se retrage Licenta de emisie seria A MMII, nr. nr. 014586 din 25.07.2006, eliberata intreprinderii
„MAR-SOR TV” SRL din or. Soroca pentru studioul TV prin sistemul MMDS (24 canale in banda 2,5 –
2,7 GHz) „Sor - TV” din aceeasi localitate.
Art. 2. Modificarile respective se introduc in registrul de licentiere.
Art. 3. Controlul asupra executarii prezentei decizii il exercita Directia expertiza si licentiere (dl. V.
Pulbere).
Presedinte

Corneliu MIHALACHE

Secretar

Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 19
din 1 februarie 2007
Despre Raportul cu privire la activitatea
Consiliului Coordonator al Audiovizualului
din Republica Moldova in anul 2006
In conformitate cu Art. 49 (2) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aproba Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din
Republica Moldova in anul 2006 (se anexeaza).
Art. 2. Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica
Moldova in anul 2006 se prezinta Parlamentului Republicii Moldova.
Art. 3. Controlul privind executarea prezentei Decizii il exercita Presedintele CCA (dl Mihalache C.).
Presedinte

Corneliu MIHALACHE

Secretar

Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 20
din 1 februarie 2007
Cu privire la emisia
postului „Vzrosloe radio Shanson”
Ca urmare a monitorizarii emisiei postului „Vzrosloe radio Shanson” din mun. Chisinau din 27
decembrie 2006, s-a depistat:
-plasarea publicitatii cu incalcarea prevederilor Art. 20 (1) c) al Codului Audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, care nu admite „...incurajarea achizitionarii sau inchirierea produselor ori a serviciilor
sponsorului sau ale unui tert, in particular prin referiri promotionale speciale la aceste produse ori servicii
decat prin intermediul clipurilor publicitare”;
-plasarea publicitatii cu incalcarea prevederilor Art. 21 (1) al Codului Audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006 in care se spune ca publicitatea si teleshoppingul se difuzeaza grupat, fiind usor de identificat
prin marcaje corespunzatoare si fiind separate de alte parti ale serviciului de programe prin semnale
optice si acustice;
-emisia in limba de stat constituie numai 30,76 %, desi conditiile licentei de emisie a postului de radio
nominalizat stipuleaza ca 65% din serviciile de programe trebuie sa fie realizate in limba de stat;
-cota muzicii autohtone in volum total de muzica difuzata constituie 13,38 %, fapt ce contravine
prevederilor Art. 2 al Deciziei CCA nr. 1 din 03.02.2004 care stabileste cuantumul minim de 20 %;
-textele mai multor cintece difuzate propaga mentalitatea si pseudovalorile lumii interlope, incalcindu-se
rigorile Art. 6 al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Art. 7 al Conventiei Europene cu
privire la televiziunea transfrontaliera.
In temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Titularul licentei de emisie „TeleDixi” SRL (director general dl. L. Burduja) se avertizeaza public.
Art. 2. Dl Burduja L., directorul general al “TeleDixi” SRL, se obliga sa prezinte, pina la 12 februarie
2007 un raport in scris privind lichidarea incalcarilor depistate.
Art. 3. In temeiul Deciziei CCA nr. 14 din 22 ianuarie 2007, titularul licentei de emisie „TeleDixi” SRL
(director general dl. L. Burduja) se obliga sa informeze consumatorul de programe asupra respectarii
legislatiei in vigoare si a aplicarii prezentei sanctiuni.
Art. 4. Colaboratorii Directiei monitorizare vor efectua un control repetat privind constatarea modului de
executare a prezentei Decizii.
Art. 5. Prezenta Decizie se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Art. 6. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Directia monitorizare (dl Birsa A.) si
consilierul-jurist al CCA (dl Otel M.).
Presedinte
Secretar

Corneliu MIHALACHE
Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 21
din 7 februarie 2007
Cu privire la emisia postului de radio „Antena C”
Prin examinarea publica a situatiei privind emisia postului de radio „Antena C” din mun. Chisinau, s-a
constatat ca administratia institutiei a elaborat o noua grila de emisie, neaprobata de CCA, pe care,
incepind cu 5 februarie curent, o si realizeaza.
In temeiul celor constatate si in conformitate cu Art. 37, 38, 40 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI
din 27.07.2006 si Decizia CCA „Despre obligativitatea informarii consumatorului de programe asupra
respectarii legislatiei in vigoare si a aplicarii sanctiunilor” nr. 14 din 22 ianuarie 2007, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1.
Se avertizeaza public titularul licentei de emisie Compania Radio “Antena C” SRL
(director dl. Sitnic V.) pentru incalcarea Art. 38 (2) b) si c) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006.
Art. 2. Compania Radio “Antena C” SRL va stopa imediat difuzarea in temeiul grilei noi, neaprobate
de CCA.
Art. 3. Dl. Sitnic V., directorul Companiei Radio “Antena C” SRL, se obliga sa comunice publicului
motivele si obiectul sanctiunii, in formula legislatiei in vigoare.
Art. 4. Dl. Sitnic V., directorul Companiei Radio “Antena C” SRL, i se recomanda, in termen
rezonabil, sa prezinte spre examinare noua grila de emisie, insotita de un concept amplu al programelor.
Art. 5. Colaboratorii Directiei monitorizare vor efectua un control repetat privind constatarea modului de
executare a prezentei Decizii.
Art. 6. Prezenta Decizie se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova si pe pagina web.
Art. 7.
Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Directia expertiza si lientiere (dl
Pulbere V.), Directia monitorizare (dl Birsa A.) si consilierul-jurist al CCA (dl Otel M.).
PRESEDINTE
SECRETAR

Corneliu MIHALACHE
Constantin BARCA

DECIZIA nr. 22
din 12 februarie 2007
Cu privire la contestarile intreprinderilor
“Ulduz-Grup” SRL, “TeleDixi” SRL,
Compania Radio “Antena C” SRL
“Ulduz-Grup” SRL, prin scrisoarea nr. 17/13 din 7.2.07, solicita anularea Art. 5 al Deciziei CCA nr. 2 din
16.01.07 privind avertizarea publica pentru incalcarea Art. 38 al. 2 p.b), c) si g) al Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006;
“TeleDixi” SRL, prin scrisoarea nr. 12/21 din 6.02.07, cere anularea Art. 3 al Deciziei CCA nr. 2 din
16.01.07 privind avertizarea publica pentru incalcarea Art. 38 al. 2 p.b), c) si g) al Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006;
Compania Radio “Antena C” SRL, prin scrisoarea nr. 4 D/0702.07, contesta Decizia CCA nr. 21 din
7.02.07 “…privind neaprobarea noii grile de emisie”.
Examinarile efectuate, dezbaterile publice au demonstrat ca intreprinderile “Ulduz-Grup” SRL si
“TeleDixi” SRL au reluat emisia pe frecventele anterioare, fara aprobarea CCA, incalcind grav legislatia
in vigoare; prin Decizia nr. 21 din 7.02.07, CCA nu a respins noua grila de emisie a Companiei Radio
“Antena C” SRL, ci i-a recomandat dlui director, Sitnic V., “sa prezinte spre examinare noua grila de
emisie, insotita de un concept amplu al programelor”.
Ca urmare a acestor constatari si in conformitate cu Art. 37-40 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI
din 27.07.2006 si Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000, Consiliul Coordonator
al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Contestarile intreprinderilor “Ulduz-Grup” SRL, “TeleDixi” SRL, Compania Radio “Antena C”
SRL, lipsite de orice temei- SE RESPING.
Art. 2. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Directia expertiza si licentiere (dl Pulbere
V.).
Presedinte

Corneliu MIHALACHE

Secretar

Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 23
din 12 februarie 2007
Cu privire la noile grille de emisie
ale posturilor “Vzrosloe radio “Sanson” si “Antena C”
Prin Decizia CCA nr. 16 din 30.01.07, intreprinderii „TeleDixi” SRL i s-a recomandat sa modifice noua
grila de emisie a postului „Vzrosloe radio Sanson”, fondatoare a caruia este, si s-o prezinte spre
examinare. Ulterior, ea s-a conformat Deciziei nominalizate.
La 7. 02.07, prin Decizia nr. 21, CCA a recomandat dlui Sitnic V., directorul Companiei Radio „Antena
C” SRL, in termen rezonabil, sa prezinte spre examinare noua grila de emisie pentru postul de radio
„Antena C”, insotita de un concept amplu al programelor.
Compania Radio „Antena C” SRL, insa, nu s-a conformat. Serviciile de programe (in perioada 7.02-8.02
2007, de exemplu), au continut doar editii de stiri si muzica, un program al postului „Radio Svoboda”
(Moscova), realizat de BBC.
In temeiul Art. 29 (3), 37-40 ale Codului audiovizualului nr. 260- XVI din 27.07. 2006, Legii
contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000, Deciziei CCA „Despre obligativitatea
informarii consumatorului de programe asupra respectarii legislatiei in vigoare si a aplicarii sanctiunilor”
nr. 14 din 22 ianuarie 2007, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aproba noua grila de emisie a postului „Vzrosloe radio Sanson” (se anexeaza la dosar).
Art. 2. Pentru nerespectarea Deciziei CCA nr. 21 din 7.02.07 Companiei Radio „Antena C” SRL
(director, dl Sitnic V.) i se aplica o sanctiune administrativa sub forma de amenda.
Art. 3. Compania Radio „Antena C” SRL, in persoana dlui Sitnic V., director, se obliga sa comunice
publicului motivele si obiectul sanctiunii, in formula legislatiei in vigoare.
Art. 4. Se aproba noua grila de emisie a postului de radio „Antena C” (se anexeaza la dosar).
Art. 5. Controlul privind executarea prezentei Decizii il exercita Directia expertiza si licentiere (dl
Pulbere V.).

Presedinte
Secretar

Corneliu MIHALACHE
Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 24
din 13 februarie 2007
Cu privire la eliberarea licentelor
de emisie prin satelit
Ca urmare a examinarii cererilor si in conformitate cu prevederile Art. 2 a), 4 (5) si 23 (2) ale Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se elibereaza licenta de emisie Fundatiei Crestine de Caritate „Micul Samaritean” din mun.
Chisinau pentru postul de radio „Micul Samaritean” cu emisie prin satelit, coordonatele:
satelitul EUTELSAT W2 16°,
frecventa de emisie - 14098,827 MHz,
frecventa de receptie - 12598,82 MHz.
Art. 2. Se elibereaza licenta de emisie S.C.P. “Radio Poli Disc” SRL din mun. Chisinau pentru postul
„Radio Poli Disc–Русское Радио” cu emisie prin satelit, coordonatele:
satelitul HELLASAT 39° E,
frecventa de emisie - 14408,55MHz,
frecventa de receptie - 11608,55 MHz.
Art. 3. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Directia expertiza si licentiere.
Presedinte

Corneliu MIHALACHE

Secretar

Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 25
din 13 februarie 2007
Cu privire la modificarea deciziei
de autorizare a intreprinderii „MUSIC MASTER” SRL
In temeiul cererii nr. 024 din 02.02.07 pentru modificarea deciziei de autorizare, prezentata de
intreprinderea „MUSIC MASTER” SRL din mun. Chisinau, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se modifica Decizia de autorizare nr. 013448 din 24 octombrie 2005, eliberata intreprinderii
„MUSIC MASTER” SRL din mun. Chisinau pentru postul de radio „NOROC” din aceeasi localitate, prin
includerea urmatoarelor frecvente:
•
•
•

or. Floresti - 104,3 MHz, P.A.R. -37,0 dBW;
or. Hincesti – 106,2 MHz, P.A.R. -25,0 dBW;
or. Orhei – 98,3 MHz, P.A.R. – 22,0 dBW.

Art. 2. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Directia expertiza si licentiere.
Presedinte
Secretar

Corneliu MIHALACHE
Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 26
din 13 februarie 2007
Bilantul concursului pentru utilizarea frecventelor radio
disponibilizate, anuntat prin Decizia CCA nr. 9 din 15 decembrie 2006
In temeiul Art. 23 si 40 (1) j), l) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Deciziei CCA
nr. 7 din 29.11.2006, la 15 decembrie 2006 Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anuntat concursul
pentru utilizarea frecventelor radio disponibilizate.
La concurs s-au inscris 17 intreprinderi, inclusiv 8 care anterior au emis pe frecventele respective, 9 care
intentioneaza sa-si extinda raza de emisie sau sa-si inceapa activitatea in domeniul radiodifuziunii.
Tinind cont de prevederile Art. 6, 8, 11, 12 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Art.
7, 8, 9, 10 si 11 ale Regulamentului cu privire la procedura si conditiile de eliberare a licentelor de emisie
si a autorizatiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. La concursul pentru utilizarea frecventelor 104,2 MHz – Chisinau, 102,0 MHz – Causeni, 102,5
MHz – Glodeni, 68,93 MHz – Hincesti, 100,7 MHz – Mindrestii Noi, 103,2 MHz – Ceadir Lunga,
107,0 MHz – Ungheni, 107,2 MHz – Crocmaz a participat Fundatia Crestina de Caritate "Micul
Samaritean" din Chisinau pentru postul de radio "Micul Samaritean" (pentru urmatorul termen de
activitate). La frecventele 102,5 MHz – Glodeni, 107,0 MHz – Ungheni a mai pretins si "Music Master"
SRL din Chisinau pentru postul de radio „Noroc” (extinderea razei de emisie).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii invingator se declara Fundatia
Crestina de Caritate "Micul Samaritean" din Chisinau si i se elibereaza Licenta de emisie pentru
frecventele:
104,2 MHz – Chisinau (9 PRO, 0 CONTRA);
102,0 MHz – Causeni (9 PRO, 0 CONTRA);
102,5 MHz – Glodeni (7 PRO, 2 CONTRA;
68,93 MHz – Hincesti (9 PRO, 0 CONTRA);
100,7 MHz – Mindrestii Noi (9 PRO, 0 CONTRA);
103,2 MHz – Ceadir Lunga (9 PRO, 0 CONTRA);
107,0 MHz – Ungheni (7 PRO, 2 CONTRA);
107,2 MHz – Crocmaz (9 PRO, 0 CONTRA).
Art. 2. La concursul pentru utilizarea frecventei 103,5 MHz – Balti au participat "Blue Star" SRL din
Balti pentru postul de radio "FM 103,5" (pentru urmatorul termen de activitate) si „Divas Media” SRL
din Balti pentru postul de radio „City - FM” (pentru primul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice, in conformitate cu Art. 11 a, d, f,g,j,n, Art. 12 c, d ale Regulamentului
cu privire la procedura si conditiile de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie,
Art. 23 (3) c) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2007 si rezultatele votarii (9 PRO, 0
CONTRA) invingator se declara „Divas Media” SRL din Balti si i se elibereaza Licenta de emisie pentru
frecventa 103,5 MHz – Balti.
Art. 3. Din data aprobarii prezentei Decizii, intreprinderea "Blue Star" SRL din Balti va stopa emisia pe
frecventa 103,5 MHz – Balti.
Art. 4. La concursul pentru utilizarea frecventei 105,9 MHz – Chisinau a participat IM “ADVAR” SRL
din Chisinau pentru postul de radio "Radio Nova" (pentru urmatorul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii (8 PRO, 1 CONTRA) invingator
se declara IM “ADVAR” SRL din Chisinau si i se elibereaza Licenta de emisie pentru frecventa 105,9
MHz – Chisinau.
Art. 5. La concursul pentru utilizarea frecventelor 103,7 MHz – Chisinau, 103,0 MHz – Causeni, 106,2
MHz – Balti, 102,7 MHz – Vulcanesti, 105,4 MHz – Edinet a participat S.C.P. “Radio Poli Disc”
SRL din Chisinau pentru postul de radio „Radio Poli Disc – Русское Радио” (pentru urmatorul termen de
activitate). La frecventa 106,2 MHz – Balti a mai pretins si „ASTIS International” SRL din Balti pentru
postul de radio „Radio Turist” (pentru primul termen de activitate).

Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii invingator se declara S.C.P.
“Radio Poli Disc” SRL din Chisinau si i se elibereaza Licenta de emisie pentru frecventele:
103,7 MHz – Chisinau (7 PRO, 2 CONTRA);
103,0 MHz – Causeni (7 PRO, 2 CONTRA);
106,2 MHz – Balti (7 PRO, 2 CONTRA);
102,7 MHz – Vulcanesti (6 PRO, 3 CONTRA);
105,4 MHz – Edinet (7 PRO, 2 CONTRA).
Art. 6. La concursul pentru utilizarea frecventei 104,7 MHz – Chisinau a participat S.C.P. “Radio Poli
Disc” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Radio Plai” (pentru urmatorul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii (9 PRO, 0 CONTRA) invingator
se declara S.C.P. “Radio Poli Disc” SRL din Chisinau si i se elibereaza Licenta de emisie pentru
frecventa 104,7 MHz – Chisinau.
Art. 7. La concursul pentru utilizarea frecventei 100,9 MHz – Chisinau a participat S.C.M.
“RADIOCONTACT” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Radio KISS FM” (pentru urmatorul
termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii (6 PRO, 3 CONTRA) invingator
se declara S.C.M. “RADIOCONTACT” SRL din Chisinau si i se elibereaza Licenta de emisie pentru
frecventa 100,9 MHz – Chisinau.
Art. 8. La concursul pentru utilizarea frecventelor 90,70 MHz – Chisinau, 99,50 MHz – Comrat, 99,90
MHz – Causeni, 101,5 MHz – Balti a participat: S.C. „ULDUZ-GRUP” SRL din Chisinau pentru postul
de radio „Radio Melodia” (pentru urmatorul termen de activitate). La frecventa 90,70 MHz – Chisinau
au mai pretins AP „Uniunea Producatorilor de Fonograme si Videograme” din Chisinau pentru postul de
radio „SCAPARICI” (pentru primul termen de activitate); „Media FM” SRL din Slobozia pentru postul
de radio „Юмор FM” (pentru primul termen de activitate); „Muzical TV” SRL din Chisinau pentru postul
de radio „M-Radio” (pentru primul termen de activitate); frecventele 99,50 MHz – Comrat, 99,90 MHz
– Causeni au mai fost solicitate si de "Music Master" SRL din Chisinau pentru postul de radio „Noroc”
(extinderea razei de emisie); pentru utilizarea frecventei 101,5 MHz – Balti la concurs s-au inscris si IM
„Mediapro” SRL din Chisinau pentru postul de radio „PRO FM” (extinderea razei de emisie); „Media
FM” SRL din Slobozia pentru postul de radio „Юмор FM” (pentru primul termen de activitate);
„Germes-Nord” SRL din Balti pentru postul de radio „NRG” (pentru primul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice, in conformitate cu Art. 11 a), d), f), g), j), n), Art. 12 c), d) ale
Regulamentului cu privire la procedura si conditiile de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor
de retransmisie, Art. 23 (3) c) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2007 si rezultatele votarii
invingator se declara:
-AP „Uniunea Producatorilor de Fonograme si Videograme” din Chisinau si i se elibereaza Licenta de
emisie pentru frecventa 90,70 MHz – Chisinau (9 PRO, 0 CONTRA);
- "Music Master" SRL din Chisinau si i se elibereaza Licenta de emisie pentru frecventele 99,50 MHz –
Comrat (8 PRO, 1 CONTRA), 99,90 MHz – Causeni (9 PRO, 0 CONTRA);
-“Germes-Nord” SRL din Balti si i se elibereaza Licenta de emisie pentru frecventa 101,5 MHz – Balti.
(8 PRO, 1 CONTRA)
Art. 9. Din data aprobarii prezentei Decizii, S.C. „ULDUZ-GRUP” SRL din Chisinau va stopa emisia pe
frecventele:
90,70 MHz – Chisinau,
99,50 MHz – Comrat,
101,5 MHz – Balti.
Art. 10. La concursul pentru utilizarea frecventelor 88,60 MHz – Chisinau, 105,6 MHz – Balti au
participat „DGS PROF” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Radio Megapolis” (pentru urmatorul
termen de activitate) si „Media Centru” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Tezaur” (pentru primul
termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii invingator se declara „DGS
PROF” SRL din Chisinau si i se elibereaza Licenta de emisie pentru frecventele
88,60 MHz – Chisinau (5 PRO, 4 CONTRA);
105,6 MHz – Balti (5 PRO, 4 CONTRA).
Art. 11. La concursul pentru utilizarea frecventei 97,50 MHz – Taraclia a participat S.C. „URANIA

FM” SRL din Taraclia pentru postul de radio „Albena” (pentru urmatorul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii (4 PRO, 4 CONTRA)
invingatorul pentru utilizarea frecventei 97,50 MHz – Taraclia nu a fost declarat. Bilantul concursului
privind utilizarea frecventei nominalizate se va face ulterior.
Art. 12. Rezultatele concursului se publica in „Monitorul Oficial” al Republicii Moldova.
Art. 13. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Directia expertiza si licentiere (dl
Pulbere V.) si Secretarul CCA (dl Birca C.).
Presedinte

Corneliu MIHALACHE

Secretar

Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 27
din 22 februarie 2007
Cu privire la serviciile de programe
difuzate de canalul TV „Боец” (Federatia Rusa)
Serviciul de programe al postului de televiziune „Боец”, realizat în Federatia Rusa si retransmis de mai
multi distribuitori de servicii din Republica Moldova, a fost monitorizat, în conformitate cu prevederile
Art. 37 (pp.1, 3 a) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.02.2006, la 13 februarie curent, pe
parcursul a 24 de ore. Serviciul de programe e specializat în reflectarea si propagarea genurilor de lupte
sportive: box, kick boxing, jiu jitsu etc., dar si a luptelor fara reguli- Mix Fight si Pancratеon. Ultimele
sînt deosebit de agresive si violente, însotite de traumele, sîngerari abundente, pâna la epuizarea totala a
unuia dintre adversari. Astfel de emisiuni au fost puse pe post la orele: 08.45 – 09.15 (secvente din turnee
si campionate Mix Fight si Pancrateon, inclusiv cu participarea luptatorilor-femei); 15.46 – 16.53, 17.26 –
18.17 (Campionat international „Mix Fight); 19.03 – 19.48 („Открытый чемпионат России по
Панкратеону”). La 12.30 a fost difuzata emisiunea „Nikko toshogu press”, în care un fost luptator
initiaza telespectatorii, pe parcursul a 35 de minute, în procedee de lupta extrem de violente si
periculoase.
Toate aceste scene cu exces de violenta si naturalism pot actiona nefast asupra minorilor, influentîndu-le
psihicul, pot fi preluate de ei la momentul aflarii în afara supravegherii maturilor.
Retransmiterea programelor postului de televiziune „Боец” contravine prevederilor Art. 6 (2), 29, 30 ale
Codului audiovizualului, Art. 7 (2) al Conventiei Europene cu privire la Televiziunea Transfrontaliera.
În temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Retransmiterea serviciului de programe difuzat de canalul TV „Боец” (Federatia Rusa) pe
teritoriul Republicii Moldova se interzice.
Art. 2. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia monitorizare ( dl A. Bîrsa) si
Directia expertiza si licentiere (dl V. Pulbere).

Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 28
din 22 februarie 2007
Cu privire la utilizarea frecventei 97,50 MHz-Taraclia,
anuntata la concurs prin Decizia CCA nr. 7 din 29.11.06

În temeiul Art. 23 si 40 (1) j), l) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Deciziei CCA
nr. 7 din 29.11.2006, la 15 decembrie 2006 Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anuntat concursul
pentru utilizarea frecventelor radio disponibilizate.
Ca urmare a dezbaterilor publice din 13.02.07 si în conformitate cu rezultatele votarii (4 PRO, 4
CONTRA) învingatorul pentru utilizarea frecventei 97,50 MHz – Taraclia nu a fost declarat, bilantul
concursului privind utilizarea frecventei nominalizate urmînd sa se faca ulterior, cu prezentarea unei noi
grille de emisie a postului de radio “Albena” din Taraclia.
Tinînd cont de prevederile Art. 6, 8, 11, 12 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Art.
7, 8, 9, 10 si 11 ale Regulamentului cu privire la procedura si conditiile de eliberare a licentelor de emisie
si a autorizatiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aproba noua grila de emisie a postului de radio “Albena” din Taraclia.
Art. 2. La concursul pentru utilizarea frecventei 97,50 MHz – Taraclia a participat S.C. „URANIA FM”
SRL din Taraclia (postul de radio „Albena”, pentru urmatorul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si în conformitate cu rezultatele votarii (9 pro, 0 contra) învingator se
declara S.C. „URANIA FM” SRL din Taraclia si i se elibereaza Licenta de emisie pentru frecventa 97,50
MHz – Taraclia.
Art. 3. Rezultatele concursului se publica în „Monitorul Oficial” al Republicii Moldova.
Art. 4. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere (dl Pulbere
V.) si Secretarul CCA (dl Bîrca C.).

Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 29
din 22 februarie 2007
Eliberarea Deciziei de autorizare
întreprinderii „Tivinet” SRL

Prin Decizia CCA nr. 37 din 25 iulie 2006, întreprinderea „Tivinet” SRL a luat în arenda reteaua de cablu
a întreprinderii „Lucasar” SRL din mun. Balti.
La 12 februarie 2007, prin scrisoarea nr. 05/02, directorul întreprinderii „Tivinet” SRL, dl Alexandru
Tureac, a informat CCA despre rezilierea contractului de arenda cu „Lucasar” SRL si obtinerea Licentei
tehnice seria A MMII nr. 024034 din 31.01.2007 pentru o retea de cablu proprie.
În temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se elibereaza, în baza Licentei de emisie seria A MMII, nr. 014570 din 20.04.2006 si a Licentei
tehnice seria A MMII nr. 024034 din 31.01.2007, Decizia de autorizare întreprinderii „Tivinet” SRL din
mun. Balti pentru studioul de televiziune prin cablu „SKY TV” din aceeasi localitate.
Art. 2. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere (dl. V.
Pulbere).

Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 30
din 22 februarie 2007
Cu privire la unele modificari în
conditiile licentelor de emisie

În baza contractelor încheiate pentru anul 2007, întreprinderile „SOR-GREVO” SRL din or. Soroca
(fondatoare a studioului TV prin cablu „STS” din or. Soroca si s. Danu, rn. Glodeni), „CosComSat” SRL
din or. Orhei (fondatoare a studioului TV prin cablu „TV-Select” din satele Seliste, Molovata si Mitoc),
„DUMARVITOLG” SRL din s. Chiperceni, rn. Orhei (fondatoare a studioului TV prin cablu
„Chiperceni-TV” din s. Chiperceni, rn. Orhei), „HELIS-97” SRL din or. Telenesti (fondatoare a
studioului TV prin cablu „TVT” din or. Telenesti), „URScom-TV” SRL (fondatoare a studioului TV prin
cablu „STV” din or. Soroca), „Eni Ai” SRL din or. Comrat (fondatoare a studioului TV prin sistemul
MMDS „Eni Ai” din or. Comrat), „LUX-NET” SRL din mun. Chisinau (fondatoare a studioului TV prin
cablu „LUX-TV” din mun. Chisinau), „NovaNetelecom” SRL din or. Calarasi (fondatoare a studioului
TV prin cablu „NovaMedia” din s. Valcinet, rn. Calarasi), „RASV-TV” SRL din or. Causeni (fondatoare
a studioului TV prin cablu „RASV-TV” din or. Causeni) si ÎM „Sun Communications” SRL (fondatoare
a studioului TV prin cablu „SUN-TV” din mun. Chisinau) solicita aprobarea noilor liste de canale TV.
Societatea comerciala „Linsercom-TV” SRL din satul Meleseni, rn. Calarasi, în calitate de fondatoare a
studioului TV prin cablu „MT-TV” din aceeasi localitate, solicita extinderea ariei de emisie asupra
localitatii Bravicea, rn. Calarasi.
Din motiv financiar, întreprinderea „Chihaivis” SRL din s. Trebisauti, rn. Briceni, fondatoare a studioului
TV prin cablu „Vis TV”, solicita excluderea satelor Tetcani, Larga, Balasinesti, raionul Briceni, si Trinca,
raionul Edinet, din aria sa de emisie.
La 16 ianuarie 2007, prin Decizia CCA nr.4, „Canal X” SRL din or. Briceni a fost avertizata public
pentru nerespectarea conditiilor licentei de emisie. Astfel, studioul „Canal X” era obligat sa stopeze
retransmisia canalelor ce nu au acoperire contractuala. În temeiul celor expuse conducerea întreprinderii
respective solicita aprobarea noii grile de emisie.
La 19 februarie curent întreprinderea „Eresinia” SRL, în calitate de fondatoare a postului de radio
„Vanoles” din mun. Balti, a solicitat aprobarea noii grile de emisie, în care se recurge la retransmiterea
temporara a postului „Retro” din Chisinau, motivul acesteia fiind cel financiar.
Postul „Radio-Sîngera” solicita aprobarea noii grile de emisie, în legatura cu îmbunatatirea conditiilor de
activitate.
Conform prevederilor Art. 29 (3), 39 (2) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 si în
temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (22 canale) de catre studioul TV prin cablu „STS” din
or. Soroca si s. Danu: Moldova-1, SOR-TV, NIT, TVR-1,Oltenia TV, Kiss TV, TVR International, OTV,
PRO-TV Chisinau, Minimax, Pervîi Canal Moldova, TV Dixi, India TV, RTR Planeta, MTV Rossia, RTVI,
RBK, Sport 1, Nase Kino, 365 Dnei TV, TV Centru International, REN TV.
Art. 2. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (15 canale) de catre studioul TV prin cablu „TV Select” din s. Seliste, Molovata si Mitoc: Moldova-1, TVR-1, PRO-TV Chisinau, NIT, National TV,
Favorit TV, N24, UTR, Euro-TV Chisinau, Pervîi Canal Moldova, TV Dixi, MTV Rossia, RBK, Muzical TV, B1-TV.

Art. 3. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (15 canale) de catre studioul TV prin cablu
„Chiperceni - TV” din s. Chperceni: Moldova-1, TVR-1, TV-5, TVM International, NIT, National TV,
Favorit TV, N24, Pervîi Canal Moldova, TV Dixi, MTV Rossia, PRO-TV Chisinau, RBK, India TV, TV1000.
Art. 4. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (18 canale) de catre studioul TV prin cablu „TVT” din
or. Telenesti: Moldova-1, TVR-1, TV-5, DW, TVM International, NIT, National-TV, Favorit-TV, N 24,
Pervîi canal Moldova, TV Dixi, MTV-Rossia, Tele sport, Inter+, RTR Planeta, Muzical-TV, EuroTVChisinau, PROTV-Chisinau.
Art. 5. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (24 canale) de catre studioul TV prin cablu „STV” din
or. Soroca,: Moldova-1, TVM International, SorTV, TVR-1,N-24, National-TV, Favorit-TV, Minimax,
PROTV-Chisinau, NGC, NIT, Muzical-TV, Pervîi canal Moldova, TV Dixi, Ren-TV, RTR Planeta, Nase
Kino, NTV Mir, 365 Dnei, India TV, Auto+, RTVI, TV XXI, Mnogo TV.
Art. 6. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (18 canale) de catre studioul TV prin cablu
„NovaMedia” din s. Valcinet, rn. Calarasi: Moldova-1, TVR-1, India-TV,History, Belarus TV, Mir, Pervîi
canal Moldova, TV Dixi, REN TV, National-TV, Favorit-TV, N 24, PROTV-Chisinau, EuroTV-Chisinau,
NIT, MTV-Rossia, Explorer, TV-1000.
Art. 7. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (20 canale) de catre studioul TV prin cablu „RASVTV” din or.Causeni: Moldova-1, TVR-1, National-TV, Favorit-TV, N 24, Minimax, History, Explorer,
Euronews, NIT, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Muzica TV, Inter+, RTR Planeta, RTVI, REN TV, TV1000, India-TV, Zdorovoie TV.
Art. 8. Solicitarile întreprinderilor „Eni Ai” SRL, „Lux-Net” SRL, ÎM „Sun Comunications” SRL se vor
examina ulterior, cu prezentarea noilor liste de canale TV retransmise.
Art. 9. În conformitate cu rezultatele votarii (4 pro, 1 contra, 3 s-au abtinut) noua grila de emisie a
postului de radio „Vanoles” se respinge.
Art.10. Se include în aria de emisie a întreprinderii „Linsercom-TV” SRL din s. Meleseni, rn. Calarasi,
fondatoare a studioului TV prin cablu „MT-TV”, localitatea Bravicea, rn. Calarasi.
Art. 11. Se exclude din aria de emisie a întreprinderii „Chihaivis” SRL, fondatoare a studioului TV prin
cablu „Vis TV”, urmatoarele localitati: Tetcani, Larga, Balasinesti si Trinca.
Art. 12. Se aproba noua grila de emisie a studioului TV prin eter „Canal X” din or. Briceni.
Art. 13. Se aproba noua grila de emisie a postului „Radio-Sîngera”.
Art. 14. Controlul asupra executarii prezentei decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere.

Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 31
din 22 februarie 2007
Retragerea licentei de emisie, eliberata
întreprinderii „Lucasar” SRL

Prin Decizia CCA nr. 68 din 8 octombrie 2002, întreprinderii „Lucasar” SRL din mun. Balti i s-a eliberat
Licenta de emisie seria A MMII, nr. 003212 pentru studioul de televiziune prin cablu „Lucasar” din
aceeasi localitate.
La 12 februarie 2007, prin cererea nr. 02, directorul întreprinderii „Lucasar” SRL, dl Pavel Cuptov, a
solicitat retragerea licentei de emisie pe motiv ca nu mai doreste sa activeze în acest domeniu.
În temeiul actelor prezentate de întreprinderea „Lucasar” SRL, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se retrage Licenta de emisie seria A MMII, nr. 003212 din 08.10.2002, eliberata întreprinderii
„Lucasar” SRL din mun. Balti pentru studioul de televiziune prin cablu „Lucasar” din aceeasi localitate.
Art. 2. Modificarile respective se introduc în registrul de licentiere.
Art. 3. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere (dl. V.
Pulbere).

Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 32
din 22 februarie 2006
Cu privire la suspendarea actiunii licentei de emisie
seria A MMII nr. 014537 din 18.10.2005

La 10 ianuarie curent întreprinderea „STEFADMAR” SRL din or. Sîngera a încheiat Contractul de arenda
nr. 01/07 cu „TSV-COM” SRL din mun. Chisinau.
Directorul întreprinderii „STEFADMAR” SRL, dl Apreotesei Adrian, a solicitat, prin scrisoarea din
11.01.2007, suspendarea actiunii Licentei de emisie seria A MMII nr. 014537, eliberata la 18.10.2005
pentru studioul TV prin cablu „Floreni TV” pe perioada aflarii în relatii de arenda cu „TSV-COM” SRL.
În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 si a Legii cu privire
la arenda nr. 861-XII din 14.01.1992, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se suspenda actiunea Licentei de emisie seria A MMII nr. 014537, eliberata la 18.10.2005
întreprinderii „STEFADMAR” SRL din or. Sîngera, pentru perioada aflarii în relatii de arenda cu „TSVCOM” SRL.
Art. 2. Licenta tehnica a arendasului, în cazul expirarii termenului de valabilitate în perioada aflarii în
relatii de arenda, se va elibera în baza licentei de emisie a arendatorului.
Art. 3. Dupa expirarea termenului contractului de arenda cu întreprinderea arendatoare sau rezilierea lui,
arendatorul revine la statutul juridic anterior.
Art. 4. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere (dl V.
Pulbere).
Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 33
din 22 februarie 2007
Cu privire la eliberarea autorizatiilor de retransmisie,
solicitate de unele întreprinderi

Ca urmare a examinarii cererilor întreprinderilor SC „TV HOLERCANI” SRL, SC „DANIOLADIS”
SRL, SC „ELVESAT” SRL, SC „BAXICOMP” SRL si în conformitate cu prevederile Art. 28 al Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se elibereaza autorizatii de retransmisie întreprinderilor:
•
•
•
•

SC „TV HOLERCANI” SRL din s. Holercani, rn. Dubasari (director dl Popusoi S.) pentru
studioul TV prin cablu „TV HOLERCANI” din aceeasi localitate;
DANIOLADIS” SRL din s. Gratiesti, mun. Chisinau (director dl Oala A.) pentru studioul TV prin
cablu „ADAN TV” din s. Codreanca, rn. Straseni;
„ELVESAT” SRL din or. Ungheni (director dl Chiorescu A.) pentru studioul TV prin cablu
„SUPER TV” din comuna Sarata Veche, rn. Falesti;
„BAXICOMP” SRL din s. Sarata Veche, rn. Falesti (director dl Baxan R.) pentru studioul TV prin
cablu „Bax TV” din or. Falesti si s. Valea Perjei, rn. Taraclia.

Art. 2. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si monitorizare (dl V.
Pulbere).

Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 34
din 6 martie 2007
Cu privire la activitatea posturilor de radio „Noroc”
„Unda Nistreana”, „Radio Moldova”, „Maestro FM”, „Autoradio”
Monitorizarea serviciilor de programe ale posturilor nominalizate a fost efectuata în baza Art. 37 (1) al
Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.02.2006, pe parcursul a 24 de ore. S-au depistat urmatoarele
derogari:
-Radio „Noroc” (monitorizat la 20.02.2007) nu a respectat Art. 19 (10), 20 (4) si 21 (1) ale Codului
audiovizualului;
-Postul „Unda Nistreana” (monitorizat la 13.02.2007) a neglijat Art. 11 (3), 22 (2), 29 (1), 66 (8) ale
Codului audiovizualului, Art. 2 al Deciziei CCA nr. 1 din 03.02.2004;
-Postul „Radio Moldova” (monitorizat la 16.02.2007) a încalcat repetat stipularile Art. 19 (10) al
Codului audiovizualului;
-Postul „Maestro FM” (monitorizat la 13.02.2007) a încalcat Art. 11 (3), 66 (8) ale Codului
audiovizualului, Art. 2 al Deciziei CCA nr. 1 din 03.02.2004;
-Postul „Autoradio” (monitorizat la 20.02.2007) nu a respectat rigorile Art. 11 (3); 21 (1), 22 (2), (3) ale
Codului audiovizualului.
Reiesind din cele expuse, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. „Music Master” SRL (director N. Bînzaru), titularul licentei de emisie pentru postul de radio
„Noroc”, se avertizeaza public si se obliga, în termen de 15 zile, sa lichideze încalcarile depistate în
procesul monitorizarii.
Art. 2. „Media Portal” SRL (director I. Erhan), titularul licentei de emisie pentru postul de radio „Unda
Nistreana”, se avertizeaza public si se obliga, în termen de 15 zile, sa lichideze încalcarile depistate în
procesul monitorizarii.
Art. 3. IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (presedinte I. Telescu), titularul licentei de emisie pentru
postul „Radio Moldova”, se avertizeaza public si se obliga, în termen de 15 zile, sa lichideze încalcarile
depistate în procesul monitorizarii.
Art. 4. „Mediagrup-Megapolis” SRL (director S. Bajan), titularul licentei de emisie pentru postul de radio
„Maestro FM”, se avertizeaza public si se obliga, în termen de 15 zile, sa lichideze încalcarile depistate în
procesul monitorizarii.
Art. 5. AO T.E.M.M.A (director A. Rokotov), titularul licentei de emisie pentru postul de radio
„Autoradio”, se avertizeaza public si se obliga, în termen de 15 zile, sa lichideze încalcarile depistate în
procesul monitorizarii.
Art. 6. Titularii licentelor de emisie nominalizati vor comunica publicului motivele si obiectul sanctiunii,
în formula legislatiei în vigoare.
Art. 7. Directia monitorizare (dl A. Bîrsa) va efectua un control repetat privind constatarea modului de
executare a prezentei Decizii.
Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 35
din 6 martie 2007
Cu privire la activitatea posturilor de televiziune
„Moldova 1”, „NIT”, „Pervîi canal Moldova”, „TV 7”
„Albasat”, „Euronova”
Prin monitorizarea serviciilor de programe ale posturilor TV nominalizate, efectuata în baza Art. 37 (1) al
Codului Audiovizualului nr. 260-XVI din 27.02.2006, s-a constatat ca
-postul TV „Moldova 1” (monitorizat la 16 si 17.02.2007) a încalcat Art. 11 (3), 19 (14) ale Codului
audiovizualului, Art. 13 (8) al Legii cu privire la publicitate, nu a respectat grila de emisie;
-postul TV „NIT” (monitorizat la 17.02.2007) a neglijat Art. 11 (3), 19 (14), 20 (1), 21 (1), 22 (2) ale
Codului audiovizualului, Art. 17 (3) al Conventiei europene cu privire la Televiziunea Transfrontaliera,
nu a respectat conditiile de licenta, grila de emisie;
-postul TV „Pervîi canal Moldova” (monitorizat la 27.02.2007) a neglijat grila de emisie, a deviat de la
Art. 66 (8) al Codului audiovizualului, de la prevederile Deciziei CCA nr. 47 din 11.11.2003;
-postul „TV 7” (monitorizat la 6.02.2007) a neglijat grila de emisie, a încalcat Art. 66 (8) al Codului
audiovizualului, Art. 13 (8) al Legii cu privire la publicitate;
-posturile „Albasat TV” (monitorizat la 21.02.2007) si TV „Euronova” (monitorizat la 21.02.2007), au
neglijat grila de emisie, nu au respectat Art. 22 (2), 66 (6) si (8) ale Codului audiovizualului.
În temeiul celor expuse, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. IPNA Compania „Teleradio- Moldova” (presedinte I. Telescu), titularul licentei de emisie pentru
postul de televiziune „Moldova 1”, se avertizeaza public si se obliga, în termen de o luna, sa lichideze
încalcarile depistate în procesul monitorizarii.
Art. 2. Î.M. „Noile Idei Televizate” SRL, titularul licentei de emisie pentru postul de televiziune „NIT”,
se avertizeaza public si se obliga, în termen de o luna, sa lichideze încalcarile depistate în procesul
monitorizarii.
Art. 3. S.C. ”Media Satelit” SRL (director V. Ciorici), titularul licentei de emisie pentru postul de
televiziune „Pervîi canal Moldova”, se avertizeaza public si se obliga, în termen de o luna, sa lichideze
încalcarile depistate în procesul monitorizarii.
Art. 4. „Analitic Media Grup” SA (director A. Golea), titularul licentei de emisie pentru postul de
televiziune „TV 7”, se avertizeaza public si se obliga, în termen de o luna, sa lichideze încalcarile
depistate în procesul monitorizarii.
Art. 5 „Albasat” SRL (director E.Bardan), titularul licentei de emisie pentru postul de televiziune
„Albasat TV”, se avertizeaza public si se obliga, în termen de o luna, sa lichideze încalcarile depistate în
procesul monitorizarii.
Art. 6. „TV Euronova” SRL (director E.Bardan), titularul licentei de emisie pentru postul de televiziune
„Euronova”, se avertizeaza public si se obliga, în termen de o luna, sa lichideze încalcarile depistate în
procesul monitorizarii.
Art. 7. Titularii licentelor de emisie nominalizati vor comunica publicului motivele si obiectul sanctiunii,
în formula legislatiei în vigoare.
Art. 8. Directia monitorizare (dl A. Bîrsa) va efectua un control repetat privind constatarea modului de
executare a prezentei Decizii.
Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 36
din 6 martie 2007
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislatiei,
conditiilor la licentele de emisie de catre întreprinderile
“DIC ” S.R.L., „CTC Alfa” S.A., “AMT” S.R.L.,
ÎM „SUN Communications”
Prin controlul activitatii titularilor de licente de emisie nominalizati s-au constatat urmatoarele:
I. “DIC” S.R.L. ,fondatoarea Studioului TV prin cablu “DIC” din mun. Chisinau, nu respecta conditiile
la licenta de emisie seria A MMII nr. 014571 din 23.05.2006, retransmite, în afara listei canalelor,
aprobata de CCA: N 4, Prima TV, TV 7, Minimax, Acasa, Viasat Sport, India TV, Comedia TV.
II. „CTC Alfa” S.A., fondatoarea Studioului TV prin cablu “Alfa” din mun. Chisinau, nu respecta
conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 014572 din 23.05.2006, retransmite, în afara listei
canalelor, aprobata de CCA: TV-1000 Russcoie kino, Eurosport, N-4, RBK, India, 365 dnei, Belarusi TV,
Reality, Etno, iar canale aprobate de CCA- TV-5, Domasnii, Drive, Zdorovoe televidenie, Ohota i rîbalca,
Samanyolu, STB- nu se retransmit; „DTV” se retransmite fara contract (potrivit scrisorii proprietarului
canalului, din anul 2006 nu poate fi retransmis pe teritoriul Republicii Moldova).
III. “AMT ” S.R.L., fondatoarea Studioului TV prin cablu “Satelit TV” din mun. Chisinau, nu respecta
conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 003249 din 11.03.2003, retransmite, în afara listei
canalelor, aprobata de CCA: TV 7, Euro TV, TV 1000 Ruskoie kino.
IV. ÎM “SUN COMMUNICATIONS ” S.R.L., fondatoarea Studioului TV prin cablu “SUN TV” din
mun. Chisinau, nu respecta conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 013401 din 10.06.2003,
neglijeaza lista canalelor retransmise, retransmite canale fara contracte sau cu contracte expirate:
„Euronews” – potrivit scrisorii „Euronews”, contractul de retransmisie dintre „Euronews” si „SUN TV”
se considera expirat la 31 decembrie 2005. Din 1 ianuarie 2006 partile au convenit sa negocieze un nou
acord de retransmisie; în baza contractelor expirate difuzeaza canalele „Romantica”, „TeleSport”
(expirat la 1 martie 2007), „Sport-1” (expirat la 1 martie 2007); retransmite fara contract- „Ajaria”,
„Prima TV”, „K 1”; la 8.12.2006 studioului i s-a permis, pentru o perioada de o luna, retransmisia în
regim de testare a canalelor Comedia TV, TV 1000-ruskoe kino, India TV, Viasat Sport, Boiet, Viasat
Explorer; modificarea listei canalelor a fost solicitata la 9. 01. 2007, însa, nefiind aprobata, „SUN TV”
continua sa le retransmita, încalca p. 2.2, 3 b), c) ale Licentei de emisie nr. 013401 din 10.06.2003, Art.
36 al Regulamentului cu privire la procedura si conditiile de eliberare a licentelor de emisie si a
autorizatiilor de retransmisie.
În temeiul celor constatate si în conformitate cu Art. 28, 29, 37, 38, 66, 68 ale Codului audiovizualului nr.
260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Pentru nerespectarea conditiillor la licenta de emisie seria A MMII nr. 014571 din 23.05.2006, Art.
18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura si conditiile
de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie “DIC ” S.R.L. (director Covalenco
S.), fondatoarea studioului TV prin cablu “DIC” din mun. Chisinau, se avertizeaza public.
“DIC ” S.R.L. va stopa retransmisia canalelor TV care nu sunt prevazute în lista aprobata de CCA.
Art. 2. Pentru nerespectarea conditiillor la licenta de emisie seria A MMII nr. 014572 din 23.05.2006, Art.
18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura si conditiile

de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie „CTC Alfa” S.A. (director Faizulin
S.), fondatoarea studioului TV prin cablu “Alfa” din mun. Chisinau, se avertizeaza public.
„CTC Alfa” S.A. va stopa retransmisia canalelor TV care nu sunt prevazute în lista aprobata de CCA.
Art. 3. Pentru nerespectarea conditiillor la licenta de emisie seria A MMII nr. 003249 din 11.03.2003,
retransmisia ilegala a canalelor (TV 7, Euro TV Chisinau, TV 1000- Russkoe kino), a Deciziei CCA nr.
16 din 26. 12. 2006 “AMT ” S.R.L. (director Fiodorova S.), fondatoarea studioului TV prin cablu
“Satelit TV” din mun. Chisinau, i se aplica o sanctiune administrativa sub forma de amenda (2000 lei).
“AMT ” S.R.L. va stopa retransmisia canalelor TV care nu sunt prevazute în lista aprobata de CCA.
Art. 4. Pentru nerespectarea conditiillor la licenta de emisie seria A MMII nr. 013401 din 10.06.2003 (p.
2.2, 3 b), c), Art. 18 (3) al Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura si
conditiile de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie), neglijarea listei canalelor
retransmise, aprobata de CCA, retransmisia canalelor fara contracte sau cu contracte expirate ÎM “SUN
COMMUNICATIONS ” S.R.L. (director Maxemchuk J.), fondatoarea studioului TV prin cablu “SUN
TV” din mun. Chisinau, se avertizeaza public.
ÎM “SUN COMMUNICATIONS ” S.R.L. va stopa retransmisia canalelor TV care nu sunt prevazute în
lista aprobata de CCA.
Art. 5. Directia expertiza si licentiere va efectua un control repetat privind constatarea modului de
executare a prezentei Decizii.
Art. 6. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere (dl V.
Pulbere) si consilierul-jurist al CCA (dl M. Otel).
Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 37
din 6 martie 2007
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislatiei,
conditiilor la licentele de emisie de catre întreprinderile
„Art Club” SRL, „Rinovit-Lux” SRL, „Lozvic-prim” SRL,
“Reteaua TA-TV” S.R.L., „Vertamar” SRL, „Tele-Luci” SRL,
„Interservicii” SRL, „Linsercom” SRL, „Marvitmin” SRL
Ca urmare a controlului activitatii titularilor de licenta de emisie nominalizati, s-au constatat urmatoarele:
I. “Art Club” S.R.L., fondatoarea Studioului TV prin cablu “Art TV” din or. Straseni, nu respecta
conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 003263 din 08.05.2003, retransmite, în afara listei de
canale, aprobata de CCA: Mir, EuroSport, National Geographic, Discovery Channel, TV-1000, Ajara.
II. “Rinovit Lux” S.R.L., fondatoarea Studioului TV prin cablu “TV-Rinovit” din s. Cornesti, rn.
Ungheni, nu respecta conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 003296 din 09.09.200, retransmite,
în afara listei de canale, aprobata de CCA: PRO-TV International, Etno, NTV, Eurosport.
III. “Lozvic prim” S.R.L., fondatoarea Studioului TV prin cablu “Loz-TV” din s. Lozova, rn. Straseni,
nu respecta conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 003296 din 09.09.2004, retransmite, în afara
listei de canale, aprobata de CCA: Kiss TV, Planeta Sport, Animal Planet, STS (Moscova), Euronews.
IV. “Reteaua TA-TV” S.R.L., fondatoarea studioului TV prin cablu “RT-TV” din s. Izvoare, rn. Falesti,
nu respecta conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 003340 din 06.04.2004, retransmite, în afara
listei de canale, aprobata de CCA: Pervîi muzîcalinîi, Pro-TV International în loc de Pro-TV Chisinau.
V. “Vertamar” S.R.L., fondatoarea studioului TV prin cablu “VTI” din or. Ungheni, nu respecta
conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 003226 din 12.11.2002, retransmite, în afara listei de
canale, aprobata de CCA: India TV, 7 TV, Romantica, Discovery Channel, TV-3, Muzica TV, TV-Dixi,
Acasa, Animal Planet, TVR-2, Pro-TV International, Sport Planeta, Etno, Rambler, TNT, Domasnii,
Taraf, EuroSport, Mir, TeleSport, Cultura, Sport 1, Prima TV, NTV-Primera, NTV-Kinoklub.
VI. “TELE-LUCI” S.R.L., fondatoarea studioului TV prin cablu “OTV” din or. Orhei, nu respecta
conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 014544 din 06.10.2005, retransmite, în afara listei de
canale, aprobata de CCA: Eurosport, India TV, 365 Dnei, TV-1000-russkoe kino, TV-1000, Mnogo TV,
Avto+, Pervîi muzîcalinîi, Euronews, National Geografic, TV-XXI, Soiuz.
VII. “Interservicii” S.R.L., fondatoarea studioului TV prin cablu “Inter TV” din or. Falesti, nu respecta
conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 003301 din 15.10.2003, retransmite, în afara listei de
canale, aprobata de CCA: NTV Kinoklub, NTV, NTV, Premiera, Euronews, Mnogo TV, National
Geografic, Taraf, Etno, India TV, Eurosport.
VIII. “Linsercom-TV” S.R.L., fondatoarea studioului TV prin cablu “MT-TV” din s. Meleseni, nu
respecta conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 003443 din 10.05.2005, retransmite, în afara
listei de canale, aprobata de CCA: NTV– direct, dar trebuie retransmis prin „Analitic Media Grup” SRL;
TV 3, STS – direct, dar trebuie retransmis prin „TeleDixi” SRL.
IX. “Marvitimin” SRL, fondatoarea studioului TV prin cablu “MVM-TV” din s. Sadova), nu respecta
conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 003443 din 10.05.2005, retransmite, în afara listei de
canale, aprobata de CCA: NTV –direct, dar trebuie retransmis prin NTV Mir; TNT, STS – direct, dar
trebuie retransmis prin „TeleDixi” SRL.

În temeiul celor constatate si în conformitate cu Art. 28, 29, 37, 38, 66, 68 ale Codului audiovizualului nr.
260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Pentru nerespectarea conditiilor la licenta de emisie seria A MMII nr. 003263 din 08.05.2003, Art.
18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura si conditiile
de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie, retransmiterea ilegala a canalelor TV
(Mir, EuroSport, National Geographic, Discovery Channel, TV-1000, Ajara) “Art Club” S.R.L. (director
Triboi D.), fondatoarea studioului TV prin cablu “Art TV” din or. Straseni, se avertizeaza public.
“Art Club” S.R.L. va stopa retransmisia ilegala a canalelor TV, va aplica grila de emisie aprobata de
CCA.
Art. 2. Pentru nerespectarea conditiilor la licenta de emisie seria A MMII nr. 003296 din 09.09.200, Art.
18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura si conditiile
de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie, retransmiterea ilegala a canalelor TV
(PRO-TV International, Etno, NTV, Eurosport) “Rinovit Lux” S.R.L. (director Sîrbu I.), fondatoarea
studioului TV prin cablu “TV-Rinovit” din s. Cornesti r-nul Ungheni, se avertizeaza public.
“Rinovit Lux” S.R.L. va stopa retransmisia canalelor TV care nu sunt prevazute de lista aprobata de
CCA.
Art. 3. Pentru nerespectarea conditiilor la licenta de emisie seria seria A MMII nr. 003296 din
09.09.2004, Art. 18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la
procedura si conditiile de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie, retransmiterea
ilegala a canalelor TV (Kiss TV, Planeta Sport, Animal Planet, STS (Moscova), Euronews) “Lozvic
prim” S.R.L. (director Vornicescu V.), fondatoarea studioului TV prin cablu “Loz-TV” din s. Lozova,
rn. Straseni, se avertizeaza public.
“Lozvic prim” S.R.L. va stopa retransmisia canalelor TV care nu sunt prevazute de lista aprobata de
CCA.
Art. 4. Pentru nerespectarea conditiilor la licenta de emisie seria A MMII nr. 003340 din 06.04.2004,
retransmiterea ilegala a canalelor TV (Pervîi muzîcalinîi, Pro-TV International în loc de Pro-TV
Chisinau) “Reteaua TA-TV” S.R.L. (director Moisei E.), fondatoarea studioului TV prin cablu “RTTV” din s. Izvoare, rn. Falesti, se atentioneaza.
“Reteaua TA-TV” S.R.L. va aduce în ordinea cuvenita activitatea studioului TV prin cablu “RT-TV” din
s. Izvoare, rn. Falesti.
Art. 5. Pentru nerespectarea conditiilor la licenta de emisie seria A MMII nr. 003226 din 12.11.2002, Art.
18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura si conditiile
de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie, retransmiterea ilegala a canalelor TV
(India TV, 7 TV, Romantica, Discovery Channel, TV-3, Muzica TV, TV-Dixi, Acasa, Animal Planet,
TVR-2, PRO TV- International, Sport Planeta, Etno, Rambler, TNT, Domasnii, Taraf, EuroSport, Mir,
TeleSport, Culitura, Sport 1, Prima TV, NTV-Primera, NTV-Kinoklub) “Vertamar” S.R.L. (director
Ivanov O.), fondatoarea studioului TV prin cablu “VTI” din or. Ungheni, se avertizeaza public.
“Vertamar” S.R.L. va stopa retransmisia canalelor TV care nu sunt prevazute de lista aprobata de CCA.
Art. 6. Pentru nerespectarea conditiilor la licenta de emisie seria A MMII nr. 014544 din 06.10.2005, Art.
18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura si conditiile
de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie, retransmiterea ilegala a canalelor TV

(Eurosport, India TV, 365 Dnei, TV-1000-russkoe kino, TV-1000 , Mnogo TV , Avto+, Pervîi
muzîcalinîi, Euronews, National Geografic, TV-XXI, Soiuz) “TELE-LUCI” S.R.L. (director Marandiuc
C.), fondatoarea studioului TV prin cablu “OTV” din or. Orhei, se avertizeaza public.
“TELE-LUCI” S.R.L. va stopa retransmisia canalelor TV care nu sunt prevazute de lista aprobata de
CCA.
Art. 7. Pentru nerespectarea conditiilor la licenta de emisie seria A MMII nr. 003301 din 15.10.2003, Art.
18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura si conditiile
de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie, retransmiterea ilegala a canalelor TV
(NTV Kinoklub, NTV, NTV, Premiera, Euronews, Mnogo TV, National Geografic, Taraf, Etno, India
TV, Eurosport) “Interservicii” S.R.L. (director Mariniuc V.), fondatoarea Studioului TV prin cablu
“Inter TV” din or. Falesti, se avertizeaza public.
“Interservicii” S.R.L.va stopa retransmisia canalelor TV care nu sunt prevazute de lista aprobata de CCA.
Art. 8. Pentru nerespectarea conditiilor la licenta de emisie seria A MMII nr. 003443 din 10.05.2005,
retransmiterea ilegala a canalelor TV (NTV– direct, dar trebuie retransmis prin „Analitic Media Grup”
SRL; TV 3, STS – direct, dar trebuie retransmis prin „TeleDixi” SRL) “Linsercom-TV” S.R.L. (director
Lupu L.), fondatoarea studioului TV prin cablu “MT-TV” din s. Meleseni, se atentioneaza.
“Linsercom-TV” S.R.L. va aduce în ordinea cuvenita activitatea studioului TV prin cablu “MT-TV” din
s. Meleseni.
Art. 9. Pentru nerespectarea conditiilor la licenta de emisie seria A MMII nr. 003443 din 10.05.2005,
retransmiterea ilegala a canalelor TV (NTV –direct, dar trebuie retransmis prin NTV mir; TNT, STS –
direct, dar trebuie retransmis prin „TeleDixi” SRL) “Marvitimin” SRL (director Spataru M.),
fondatoarea studioului TV prin cablu “MVM-TV” din s. Sadova, se atentioneaza.
“Marvitimin” SRL va aduce în ordinea cuvenita activitatea studioului TV prin cablu “MVM-TV” din s.
Sadova.
Art. 10. Directia expertiza si licentiere va efectua un control repetat privind constatarea modului de
executare a prezentei Decizii.
Art. 11. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere (dl V.
Pulbere) si consilierul-jurist al CCA (dl M. Otel).
Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 38
din 6 martie 2007
Cu privire la unele modificari în
conditiile licentelor de emisie
În baza contractelor încheiate pentru anul 2007, întreprinderile „VICDAN” SRL din s. Tarigrad, rn.
Drochia (fondatoare a studioului TV prin cablu „TV-T” din aceeasi localitate), „TEODAD” SRL din or.
Orhei (fondatoare a studioului TV prin cablu „Teo” din satele Saratenii-Vechi, rn. Telenesti, si Susleni,
rn. Orhei), „LUX-NET” SRL din mun. Chisinau (fondatoare a studioului TV prin cablu „LUX-TV” din
mun. Chisinau), si „TV CARP” din s. Carpineni, rn. Hîncesti (fondatoare a studioului TV prin cablu „TV
Carp” din s. Carpineni, rn. Hîncesti, Magdacesti si Porumbeni, rn. Criuleni) solicita aprobarea noilor liste
de canale retransmise.
Prin Decizia CCA nr. 6 din 14 februarie 2006, întreprinderii „VICDAN” SRL din s. Tarigrad, rn.
Drochia, fondatoare a studioului TV prin cablu „TV-T” i s-a extins aria de emisie asupra satelor
Frumusica si Izvoare, rn. Floresti. Realizarea proiectului nu a fost posibila. Prin scrisoarea nr. 009 din
22.02.2007, întreprinderea respectiva solicita excluderea din aria sa de emisie a acestor localitati.
Conform prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 si în temeiul celor constatate,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (17 canale) de catre studioul TV prin cablu „TV-T”
din satele Tarigrad, Maramonovca si Fîntînita, rn. Drochia: Moldova-1, TVR-1, TV-5, Belarus-TV, MIR,
DW, National TV, Favorit TV, N 24, PRO TV Chisinau, NIT, Muzica TV, Telesport, TV 7, Taraf TV,
Etno TV, Pervîi Canal Moldova.
Art. 2. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (15 canale) de catre studioul TV prin cablu „TEO”
din satele Saratenii Vechi, rn. Telenesti, si Susleni, rn. Orhei: Moldova-1, TVR-1, PRO TV Chisinau,
National TV, Favorit TV, N 24, Oltenia TV, Minimax, Pervîi Canal Moldova, NTV MIR, RTR Planeta,
TV Dixi, MTV, RBK, TV-5.
Art. 3. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (20 canale) de catre studioul TV prin cablu „TV
Carp” din s. Carpineni, rn. Hîncesti, Magdacesti si Porumbeni, rn. Criuleni: Moldova-1, TVR-1, Pax TV,
National TV, Favorit TV, N 24, Oltenia TV, Minimax/A+, Realitatea TV, PRO TV Chisinau, Explorer,
TV 7, TV Dixi, Muzica TV, Pervîi Canal Moldova, TV-1000, TV-5, TNT, Ren TV, India TV.
Art. 4. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (20 canale) de catre studioul TV prin cablu „LUXTV” din mun. Chisinau: Moldova-1, Euro TV-Chisinau, PRO TV Chisinau, TVR-1, National TV,
Favorit TV, N 24, Muzical-TV, NIT, Pervîi canal Moldova, TV Dixi, 7 TV, N 4, MTV-Rossia, RTR
Planeta, Romantica, Eurosport, RTVI, India TV, TVC 21.
Art. 5. Se exclud din aria de emisie a întreprinderii „VICDAN” SRL, fondatoare a studioului TV prin
cablu „TV-T” din satul Tarigrad, rn. Drochia, localitatile Frumusica si Izvoare, rn. Floresti.
Art. 6. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere (Pocaznoi
M.).
Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 39
din 6 martie 2007
Cu privire la cesiunea licentei de emisie de la
FPC „Rubin-94” SRL catre „Satelrom” SRL din or. Drochia
La 15 februarie 2007 întreprinderile FPC „Rubin-94” SRL si „Satelrom” SRL din or. Drochia au solicitat
acordul Consiliului Coordonator al Audiovizualului privind cesiunea licentei de emisie seria A MMII nr.
003208 din 03.09.2002 (eliberata pentru studioul TV cu emisie prin unde „Almaz”) de la FPC „Rubin94” SRL catre „Satelrom” SRL. Prin cererea înaintata, cesionarul, „Satelrom” SRL, îsi asuma toate
obligatiunile ce decurg din licenta de emisie cesionata, iar cedentul, FPC „Rubin-94” SRL, garanteaza ca
va transmite în folosinta cu ulterioara procurare studioul „Almaz” în componenta cu tot utilajul necesar
difuzarii programelor.
La cerere „Satelrom” SRL a anexat documentele solicitate de catre CCA prevazute de nomenclatorul
actelor necesare pentru eliberarea licentei de emisie.
În temeiul actelor prezentate si în conformitate cu prevederile art. 26, 27 din Codul audiovizualului nr.
260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se cesioneaza licenta de emisie seria A MMII nr. 003208 din 03.09.2002 de la FPC „Rubin-94”
SRL catre „Satelrom” SRL.
Art. 2. Se elibereaza licenta de emisie întreprinderii „Satelrom” SRL (or. Drochia) privind utilizarea
canalului 28 TV (25,1 dBW) – Drochia, pentru studioul de televiziune „Drochia TV”.
Art. 3. Se retrage (ca urmare a cesionarii) licenta de emisie seria A MMII nr. 003208 din 03.09.2002
eliberata FPC „Rubin-94” SRL din or. Drochia.
Art. 4. Modificarile respective se introduc în registrul de licentiere.
Art. 5. Prezenta decizie se da publicitatii si se plaseaza pe pagina web a Consiliului Coordonator al
Audiovizualului.
Art. 6. Controlul asupra executarii prezentei decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere (dl. V.
Pulbere).
Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 40
din 06 martie 2007
Cu privire la eliberarea licentei
de emisie prin satelit pentru „Media Satelit” SRL
Ca urmare a examinarii cererii si în conformitate cu prevederile Art. 2 a), 4 (5) si 23 (2) ale Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se elibereaza licenta de emisie SC „Media Satelit” din mun. Chisinau pentru postul „Pervîi canal
Moldova” cu emisie prin satelit, coordonatele:
satelitul EUTELSAT 16°E
frecventa de emisie – 14217,25 MHz
frecventa de receptie – 12717,25 MHz
Art. 2. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere (dl V.
Pulbere ).
Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 41
din 6 martie 2007
Cu privire la aprobarea
grilelor de emisie
În conformitate cu Decizia CCA nr. 8 din 16.01.2007 Recomandari privind implementarea si respectarea
Codului audiovizualului, prevederile Art. 29 (3), 39 (2) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006 si în temeiul actelor prezentate de catre întreprinderile „Muzical-TV” SRL din mun. Chisinau
(fondatoare a studioului TV prin unde „Muzica TV”), „BLUE STAR” SRL din mun. Balti (fondatoare a
studioului TV prin unde „TV-6 Balti”) si „MEDIAPRO” SRL din mun. Chisinau (fondatoare a postului
de radio „PRO FM”), Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aproba noua grila de emisie a studioului TV prin unde „Muzica TV”.
Art. 2. Se aproba noua grila de emisie a studioului TV prin unde „TV-6 Balti”.
Art. 3. Se aproba noua grila de emisie a postului de radio „PRO FM”.
Art. 4. Directia monitorizare (Bîrsa A.) va efectua un control privind aplicarea noilor grile de emisie de
catre titularii de licente.
Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 42
din 20 martie 2007
Cu privire la noile liste de canale TV retransmise
si eliberarea Deciziei de autorizare pentru studioul „Bon-TV”

În baza contractelor încheiate pentru anul 2007, întreprinderile „SKY-MAX” SRL din com. Ciorescu,
mun. Chisinau (fondatoare a studioului TV prin cablu „SKY-MAX” din aceeasi localitate), „GALABISPRIM” SRL din mun. Chisinau (fondatoare a studioului TV prin cablu „GALA TV” din mun. Chisinau),
„BELTIVI COM” din mun. Chisinau (fondatoare a studioului TV prin cablu „OMEGA TV” dinmun.
Chisinau), „CTC Alfa” SA din mun. Chisinau (fondatoare a studioului TV prin cablu „ALFA” din mun.
Chisinau) si ÎM „SUN COMMUNICATIONS” SRL (fondatoare a studioului TV prin cablu „SUN-TV”
din mun. Chisinau) solicita aprobarea noii liste de canale.
Prin Decizia CCA nr. 25 din 23 mai 2006, întreprinderea „BRAGA TV” SRL din s. Horesti, rn. Ialoveni,
a obtinut licenta de emisie pentru studioul TV prin cablu „BON TV” din aceeasi localitate. În conditiile la
licenta de emisie este prevazuta obtinerea deciziei de autorizare. Astfel întreprinderea în cauza solicita
actul nominalizat si totodata schimbarea listei canalelor.
Conform prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 si în temeiul celor constatate,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (33 canale) de catre studioul TV prin cablu „SKYMAX” din com. Ciorescu, mun. Chisinau: Moldova 1, Euro-TV Chisinau, Muzica TV, NIT, TVC 21, TV
Dixi, Pervîi Canal Moldova, PRO TV Chisinau, TVR International, TVR 1, Realitatea TV, Kiss TV,
Oltenia TV, OTV, Minimax, Telesport, National TV, Favorit TV, N24, Detskii Mir/Teleclub, Nase Kino,
RTVI, Viasat History, MIR, Ohota i Rîbalka, TNT, Drive, Zdorovoie Televidenie, Retro TV, India TV,
RTR-Planeta, Inter+, Ramil TV.
Art. 2. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (25 canale) de catre studioul TV prin cablu „GALATV” din mun. Chisinau: Moldova-1, TVR 1, NIT, TVC 21, Euro-TV Chisinau, National TV, Favorit TV,
N24, Minimax, PRO TV Chisinau, Pervîi Canal Moldova, TV 7, TV Dixi, Muzica TV, Viasat History,
Viasat Explorer, TV 1000, N 4, TNT, Ren TV, Drive, Telesport, TV 1000 Russkoe Kino, India TV, RTRPlaneta.
Art. 3. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (30 canale) de catre studioul TV prin cablu „OMEGA
TV” din mun. Chisinau: Moldova 1, TVR 1, TV5-Europe, Minimax/Musicmax, Telesport, National TV,
Favorit TV, N 24, PRO TV Chisinau, Euro-TV Chisinau, Pervîi canal Moldova, TVC 21, TV 7, NIT, TV
Dixi, N 4, Muzica TV, Eurosport, Inter+, RTR-Planeta, Ren TV, TNT, RTVI, NaseKino, Detskii
Mir/Teleclub, Euronews, Fashion, Ruskii Iliuzion, NGC, Discovery Channel.
Art. 4. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (46 canale) de catre studioul TV prin cablu „ALFA”
din mun. Chisinau: Moldova 1, TVR 1, NIT, Euro-TV Chisinau, PRO TV Chisinau, Muzica TV, TVC 21,
Pervîi canal Moldova, TV Dixi, Minimax, Kiss TV, National TV, Favorit TV, N 24, Acasa, Realitatea,
Ramil TV, TV 7, N 4, Telesport, Cartoon network, Viasat History, Viasat Explorer, Eurosport, Etno,
TVR de Mîine, Oglinda TV, Belarus TV, TNT, Detskii mir, NaseKino, Ren TV, 365Dnei, India TV,
Auto+, RBK, TV 1000 Russkoe Kino, TV 1000, RTVI, NGC, Reality, Euronews, CNN International,
BBC World, Fashion, O-TV.

Art. 5. Dlui Maxemchuk J., directorul general al ÎM „SUN Comunications” SRL, i se recomanda, în
termen rezonabil, sa prezinte spre examinare o noua lista de canale TV retransmise, însotita de un concept
amplu al programelor.
Art. 6. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (19 canale) de catre studioul TV prin cablu „BON
TV” din s. Horesti, rn. Ialoveni: Moldova 1, TVR 1, Pervîi canal Moldova, TV Dixi, Ramil TV, RBK,
National TV, Favorit TV, N24, Minimax, Etno TV, Taraf TV, Inter +, Muzica TV, India TV, RTRPlaneta, Telesport, Euro-TV Chisinau, PRO TV Chisinau.
Art. 7. Se elibereaza, în baza Licentei de emisie seria A MMII nr. 014575 din 23.05.06 si a Licentei
tehnice seria A MMII nr. 020586 din 01.12.06, Decizia de autorizare întreprinderii „Braga TV” SRL din
s. Horesti, raionul Ialoveni, pentru studioul TV prin cablu „Bon-TV” din aceeasi localitate.
Art. 8. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere (Pocaznoi
M.).
Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 43
din 20 martie 2007
Cu privire la examinarea noilor grile de emisie

În conformitate cu Decizia CCA nr. 8 din 16.01.2007 Recomandari privind implementarea si respectarea
Codului audiovizualului, prevederile Art. 29 (3), 39 (2) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, în temeiul actelor prezentate de catre întreprinderile „Flor TV” SRL din or. Floresti
(fondatoare a studioului TV prin eter „Flor TV”), „Mediagrup-Megapolis” SRL din mun. Chisinau
(fondatoare a postului de radio „Maestro FM”), „MAR-SOR-TV” SRL din or. Soroca (fondatoare a
studioului TV prin eter „Sor-TV”), „AER-COMUNICATIE” SRL din mun. Chisinau (fondatoare a
postului de radio „ECOU”), „DIXI-MEDIA-GRUP” SRL din mun. Chisinau (fondatoare a postului de
radio „HIT FM”), „ALBASAT” SRL din or. Nisporeni (fondatoare a studioului TV prin eter „ALBASAT
TV”), „TV EURONOVA” SRL din or. Nisporeni (fondatoare a studioului TV prin eter „EURONOVA”),
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aproba grila de emisie a studioului TV prin eter „Flor TV”.
Art. 2. Se aproba grila de emisie a postului de radio „Maestro FM”.
Art. 3. Se aproba grila de emisie a studioului TV prin eter „Sor-TV”.
Art. 4. Se aproba grila de emisie a postului de radio „ECOU”.
Art. 5. Se aproba grila de emisie a postului de radio „HIT FM”.
Art. 6. Se aproba grila de emisie comuna a studiourilor TV prin eter „Albasat TV” si „Euronova”.
Art. 7. Directia monitorizare (dl Bîrsa A.) va efectua un control privind aplicarea noilor grile de emisie de
catre titularii de licente.
Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 44
din 20 martie 2007
Retragerea licentelor de emisie, eliberate
întreprinderilor „Viencom” SRL din Orhei si
„Tehnic-Service” SRL din s. Cosnita, rn. Dubasari

Prin Decizia CCA nr. 62 din 13.09.2005, întreprinderii „Viencom” SRL din or. Orhei i s-a eliberat
Licenta de emisie seria A MMII nr. 014528 pentru studioul de televiziune prin cablu „Viraj” din aceeasi
localitate.
La 1 martie 2007 directorul întreprinderii „Viencom” SRL, dl Vladimir Iatco, a solicitat retragerea
licentei de emisie pe motivul lichidarii întreprinderii fondatoare.
La 14.03.2006, prin Decizia nr. 12, CCA a eliberat întreprinderii „Tehnic-Service” SRL din s. Cosnita, rn.
Dubasari, Licenta de emisie seria A MMII nr. 014559 pentru studioul de televiziune prin cablu „TVS” din
satele Cosnita si Pîrîta, rn. Dubasari. Directorul întreprinderii „Tehnic-Service” SRL, dl Eugen
Cebotenco, a remis CCA blancheta licentei nominalizate, declarînd ca realizarea proiectului nu a fost
începuta.
În temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se retrage Licenta de emisie seria A MMII nr. 014528 din 13.09.2005, eliberata întreprinderii
„Viencom” SRL din or. Orhei pentru studioul de televiziune prin cablu „Viraj” din aceeasi localitate.
Art. 2. Se retrage Licenta de emisie seria A MMII nr. 014559 din 14.03.2006, eliberata întreprinderii
„Tehnic-Service” SRL din s. Cosnita, rn. Dubasari, pentru studioul de televiziune prin cablu „TVS” din
satele Cosnita si Pîrîta, rn. Dubasari.
Art. 3. Modificarile respective se introduc în registrul de licentiere.
Art. 4. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere (dl. V.
Pulbere).

Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 45
din 20 martie 2007
Cu privire la monitorizarea serviciilor de programe
ale posturilor de televiziune „TV-6 Balti”, „TV Dixi”,
posturilor de radio „Ecou”, „Hit FM” si „Vanoles” (Balti)
Monitorizarea serviciilor de programe ale posturilor nominalizate a fost efectuata în baza Art. 37 (1) al
Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.02.2006. Au fost depistate urmatoarele derogari:
-Postul de televiziune „TV-6 Balti” (monitorizat la 23, 24 si 25 februarie 2007) nu a respectat Art. 21 (2),
22 (2) si 66 (6) ale Codului audiovizualului, conditiile grilei de emisie valabila la momentul monitorizarii;
-Postul de televiziune „TV Dixi” (monitorizat la 25.02.2007) a încalcat Art. 19 (10), 20 (1), 66 (8) ale
Codului audiovizualului, Conceptia de activitate si grila de emisie, Decizia CCA nr. 47 din 11.11.2003, a
neglijat conditiile de licenta, grila de emisie;
-Postul de radio „Ecou” (monitorizat la 27.02.2007) nu a respectat Art. 13 (8) al Legii cu privire la
publicitate nr. 1227 din 27.06.97, a modificat neautorizat grila de emisie;
-Postul de radio „Hit FM” (monitorizat la 27.02.2007) a încalcat Art. 20 (1), 21 (1), 22 (2) ale Codului
Audiovizualului, Art. 2 al Deciziei CCA nr. 1 din 03.02.2004;
-Postul „Vanoles” (monitorizat la 22, 23, 24 februarie 2007) nu a respectat conceptia de activitate si grila
de emisie, în baza carora a fost eliberata licenta de emisie, Art. 66 (8) al Codului audiovizualului, Art. 2 al
Deciziei CCA nr. 1 din 03.02.2004.
Reiesind din cele expuse, în temeiul Art. 37, 38 al. (1), (2) lit. b, c, h, al. (4) ale Codului audiovizualului,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. „Blue Star” SRL (director V. Holomeev), titularul licentei de emisie pentru postul de televiziune
„TV-6 Balti”, se avertizeaza public si se obliga, în termen de 30 de zile, sa lichideze încalcarile depistate
în procesul monitorizarii.
Art. 2. „Teledixi” SRL (director L Burduja.), titularul licentei de emisie pentru postul de televiziune „TV
Dixi”, se atentioneaza si se obliga, în termen de 30 de zile, sa lichideze încalcarile depistate în procesul
monitorizarii.
Art. 3. „Aercomunicatie” SRL (director V. Cuperslac), titularul licentei de emisie pentru postul de radio
„Ecou”, se avertizeaza public si se obliga, în termen de 30 de zile, sa lichideze încalcarile depistate în
procesul monitorizarii.
Art. 4. „Dixi-Media-Grup” SRL (director D. Lozovan), titularul licentei de emisie pentru postul de radio
„Hit FM”, se avertizeaza public si se obliga, în termen de 30 de zile, sa lichideze încalcarile depistate în
procesul monitorizarii.
Art. 5. „Eresinia” SRL (director O. Pîslari), titularul licentei de emisie pentru postul de radio „Vanoles”,
se avertizeaza public si se obliga, în termen de 30 de zile, sa lichideze încalcarile depistate în procesul
monitorizarii.
Art. 6. Titularii licentelor de emisie nominalizati vor comunica publicului motivele si obiectul sanctiunii,
în formula legislatiei în vigoare.
Art. 7. Directia monitorizare (dl A. Bîrsa) va efectua un control repetat privind constatarea modului de
executare a prezentei Decizii.
Presedinte Corneliu Mihalache
Secretar Constantin Bîrca

DECIZIA nr. 46
din 20 martie 2007
Cu privire la serviciile de programe
ale canalului TV „Боец” (Federatia Rusa),
retransmis de ÎM „SUN Communications” SRL

ÎM “SUN COMMUNICATIONS ” S.R.L., fondatoarea Studioului TV prin cablu “SUN TV” din mun.
Chisinau (Licenta de emisie seria A MMII nr. 013401 din 10.06.2003), la 8.12.2006 i s-a permis, pentru o
perioada de o luna, retransmisia în regim de testare a canalelor Comedia TV, TV 1000-ruskoe kino, India
TV, Viasat Sport, Боец, Viasat Explorer.
Prin Decizia nr. 27 din 22.02.2007, CCA a interzis retransmiterea serviciului de programe difuzat de
canalul „Боец” (Federatia Rusa) pe teritoriul Republicii Moldova. ÎM “SUN COMMUNICATIONS ”
S.R.L., fondatoarea Studioului TV prin cablu “SUN TV”, însa, nu a respectat Decizia CCA, retransmisia
canalului nominalizat fiind stopata abia la 14.03.2007.
În temeiul celor constatate si în conformitate cu Art. 37, 38 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Pentru nerespectarea conditiilor la Licenta de emisie seria A MMII nr. 013401 din 10.06.2003, pct.
2.2, pct. 3 lit. a), b), Deciziei CCA nr. 27 din 22.02.2007 privind interzicerea retransmisiei serviciului de
programe difuzat de canalul „Боец” (Federatia Rusa) pe teritoriul Republicii Moldova, listei canalelor TV
retransmise, aprobata de CCA, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura si conditiile de eliberare
a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie, pentru ca nu a intrat în legalitate în termenul si în
conditiile specificate în Decizia CCA nr. 36 din 6.03.2007 ÎM “SUN COMMUNICATIONS” S.R.L.,
fondatoarea Studioului TV prin cablu “SUN TV”, în persoana directorului general, dl John Maxemchuk, i
se aplica o sanctiune sub forma de amenda în marime de 6000 lei.
Raspunderea pentru derogarile de legislatie constatate este prevazuta de Art. 38 al. (3) lit. b) al Codului
audiovizualului, Art. 142/1 alin. 1 al Codului cu privire la Contraventiile Administrative.
Art. 2. Amenda aplicata se achita la Banca Nationala a Republicii Moldova: MF – Trezoreria Centrala,
c/f: 1006601000037, Banca Nationala a Moldovei, Codul bancii: NBMDMD2X, Codul bancar:
33114001, Contul trezorerial: 12301010100 – municipiu.
Art. 3. Directia monitorizare (dl Bîrsa A.) va efectua un control repetat privind respectarea grilei de
emisie, eliberata pentru “SUN TV” de catre CCA.

Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

APROBATA
prin Decizia CCA nr. 47
din 29 martie 2007
presedinte ______________Corneliu Mihalache

CONCEPTIA
reflectarii campaniei electorale locale de catre institutiile audiovizualului din Republica Moldova
I. Dispozitii generale

1. Reflectarea campaniei electorale pentru alegerile autoritatilor publice locale – 2007 (în continuare –
alegeri locale) se va desfasura în conformitate cu Constitutia Republicii Moldova, Codul electoral, Codul
Audiovizualului, actele internationale la care Republica Moldova este parte, actuala Conceptie si alte acte
normative în vigoare.
2. Conceptia stabileste modul, standardele si principiile generale de reflectare a campaniei electorale
pentru alegerile locale în institutiile audiovizualului.
3. Conceptia are scopul sa asigure respectarea principiilor unei reflectari echitabile, echilibrate si
impartiale a alegerilor locale de catre institutiile audiovizualului, protejarea libertatii de exprimare,
stabilirea unor norme obligatorii pentru aplicarea în practica a acestor principii de catre jurnalisti,
concurentii electorali, oamenii politici si instantele judecatoresti, antrenati în campania electorala.
4. Principiile reflectarii echitabile, echilibrate si impartiale a alegerilor locale sînt obligatorii si pentru
institutiile audiovizualului din alte tari, care au acces legal în spatiul informational al Republicii Moldova.
În cazul unor încalcari, responsabilitatea revine titularilor de licenta.
5. Elaborarea si realizarea emisiunilor, a buletinelor de stiri în perioada electorala se va efectua de catre
institutiile audiovizualului în conformitate cu Hotarîrile Comisiei Electorale Centrale si ale Consiliului
Coordonator al Audiovizualului.
6. Institutiile audiovizualului îsi vor asuma obligatiunea de a fi obiective, de a nu influenta mesajul politic
al concurentilor electorali si de a nu admite nici un fel de presiuni, de a promova transparenta în realizarea
emisiunilor electorale, informînd partidele, formatiunile politice, organismele neguvernamentale,
observatorii si organizatiile internationale, care vor mediatiza campania electorala în mass-media, despre
programele electorale si modalitatile de conlucrare cu partidele si formatiunile politice.
7. Pîna la demararea campaniei electorale, institutiile audiovizualului, publice sau private, vor informa
publicul larg despre prevederile electorale din Constitutia Republicii Moldova, Codul Electoral. De
asemenea, vor transmite gratuit si prioritar comunicatele informative, spoturile promotionale si
informatiile ce parvin de la Comisia Electorala Centrala privind organizarea si desfasurarea alegerilor.
8. Comisia Electorala Centrala si Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în perioada campaniei
electorale, supravegheaza respectarea pluralismului de opinii, solutioneaza litigiile dintre concurentii
electorali privind accesul la timpul de antena si alte aspecte ce tin de aplicarea prezentei Conceptii, în
conformitate cu legislatia în vigoare.
II. Agitatia electorala prin intermediul institutiilor publice si private ale audiovizualului
9. Acordînd timpi de antena unui concurent electoral pentru propagarea pozitiilor acestora, radiodifuzorul
trebuie sa ofere, de asemenea, în cadrul aceluiasi gen de programe, timpi de antena altor concurenti
electorali, fara tergiversari neîntemeiate si fara a favoriza un partid anume.

10. Emisiunile cu caracter electoral vor fi programate în orele de maxima audienta si, indiferent de
programul si ora de difuzare, vor avea un semnal sonor (video) unic pentru diferentiere de alte emisiuni.
11. Benzile înregistrate si fonogramele cu emisiuni electorale (legate de campania electorala, inclusiv
emisiunile “în direct”) se pastreaza cel putin 3 luni de la data difuzarii lor. În caz de examinare a litigiilor,
perioada de pastrare a acestora va fi prelungita la decizia (demersul) Comisiei Electorale Centrale,
Consiliului Coordonator al Audiovizualului sau a instantei de judecata.
12. Institutiile audiovizualului, publice sau private, desemneaza prin ordin unul sau cîtiva reprezentanti
care coordoneaza toata activitatea electorala a institutiei în perioada campaniei electorale.
Numele de familie, telefoanele de serviciu si de la domiciliu, faxul si adresa electronica a responsabilului
se comunica Comisiei Electorale Centrale si Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
13. Reprezentantii institutiilor audiovizualului se bucura de aceleasi drepturi ca si observatorii acreditati.
14. La solicitarea concurentilor electorali, institutiile audiovizualului pot oferi, contra plata, în
conformitate cu tarifele în vigoare, servicii de filmare, înregistrare, montare, sonorizare, grafica
computerizata, pentru realizarea spoturilor publicitare electorale.
15. Institutiile audiovizualului sînt obligate sa asigure confidentialitatea materialelor electorale.
16. Afirmatiile facute de concurentii electorali nu trebuie sa aduca prejudicii onoarei sau imaginii altor
partide, formatiuni politice sau candidati independenti.
17. Persoanele care detin posturi de raspundere în administratia de stat, angajate în campania electorala,
nu vor acorda interviuri si nu vor face declaratii, spre a comunica informatii din domeniul lor de
activitate, pentru a nu folosi acest prilej pentru propaganda electorala.
18. Institutiile audiovizualului, publice si private, vor evita prezentarea oricarei participari a concurentilor
electorali la evenimente sportive, emisiuni de divertisment, emisiuni concurs, talk-show-uri, cu exceptia
emisiunilor cu caracter electoral.
19. Evoluarea concurentilor electorali în calitate de prezentatori de stiri, realizatori sau moderatori de alte
tipuri de programe audiovizuale în perioada campaniei electorale este interzisa.
20. Redactorii emisiunilor informative ale posturilor de radio si televiziune, publice si private, nu vor
comenta campania electorala.
21. Posturile publice si private de radio si televiziune care emit pe cale radioelectronica, în timpul
campaniei electorale, nu vor prezenta concurenti electorali în buletinele lor de stiri.
22. Publicitatea electorala nu poate fi inclusa în buletinele de stiri sau alte programe informative, în
emisiunile pentru copii sau cele educationale, în emisiunile religioase, sportive, culturale, artistice etc.
23. Institutiile audiovizualului nu vor pune pe post materialele semnate de concurentii electorali care
contin insulte ce lezeaza onoarea si demnitatea persoanei.
24. Institutia audiovizualului nu poarta raspundere pentru continutul mesajului difuzat de catre
concurentii electorali în cadrul timpului de antena, aceasta revenind autorului (autorilor) declaratiilor si
materialelor prezentate.

25. În cazul utilizarii unor materiale de arhiva audiovizuala se va face mentiunea “imagini de arhiva” cu
indicarea datei filmarii. Asemenea materiale nu pot fi utilizate în cazul în care ar denatura imaginea
concurentului electoral sau ar deforma sensul initial al materialului utilizat.
26. Emisiunile electorale vor fi realizate în direct sau înregistrate în parametrii timpului de antena alocat,
conform doleantelor concurentilor electorali.
27. Refuzul institutiei audiovizualului privind difuzarea materialelor cu caracter electoral în cadrul
timpului de antena oferit poate fi contestat la Comisia Electorala Centrala si Consiliul Coordonator al
Audiovizualului.
III. Timpul de antena
28. Institutiile audiovizualului, publice si private, vor crea tuturor concurentilor electorali conditii egale la
procurarea timpului de antena, respectînd principiul unui tratament echitabil, echilibrat si impartial.
29. Concurentii electorali beneficiaza de timp de antena din momentul înregistrarii lor la conisiliile
electorale de circumscriptie. Oferta pentru timpul de antena se prezinta Companiei “Teleradio-Moldova”
în termen de 48 de ore, la celelalte institutii ale audiovizualului- în termen de 72 de ore de la înregistrare,
pentru întreaga perioada electorala. Timpul de antena se pune la dispozitia concurentilor electorali în timp
de 12 ore de la prezentarea ofertei conform ordinei de adresare.
30. Agitatia electorala se va face contra plata la posturile publice si private de radio si televiziune, în baza
contractelor încheiate de parti. Plata pentru timpul de antena acordat concurentilor electorali nu poate
depasi plata incasata în mod obisnuit pentru publicitatea comerciala.
31. Timpul de antena, gratuit si contra plata, se ofera în orele de maxima audienta, separat de publicitatea
comerciala. Telespectatorii si radioascultatorii sînt informati prin subtitre si/sau vocal ca mesajul
constitue publicitate electorala gratuita, sau contra plata.
32. Timpul de antena, gratuit si contra plata, acordat si programat la solicitarea concurentului electoral,
dar neutilizat din vina lui, nu se recupereaza.
33. Timpul de antena, gratuit si contra plata, acordat si programat la solicitarea concurentului electoral,
dar neutilizat din cauza defectiunilor tehnice ale utilajului de transmisie al institutiei audiovizualului va fi
reprogramat conform Reglementarilor interne.
34. Concurentii electorali sînt obligati sa prezinte institutiilor audiovizualului casetele cu imprimari ale
publicitatii electorale nu mai tîrziu de 24 de ore pîna la difuzare.
35. Timpul de antena se va folosi pentru:
- expunerea programelor concurentilor electorali;
- agitatia electorala (reportaje de la adunari, mitinguri, întruniri cu alegatorii);
- transmiterea apelurilor, declaratiilor, altor materiale cu caracter electoral, spoturilor publicitare
electorale, separate de celelalte programe prin generic, specificîndu-se ca este vorba de publicitate
electorala.
36. Emisiunile electorale si interventiile concurentilor electorali vor fi anuntate din timp (cu cel putin 24
de ore) de catre posturile de radio si televiziune se difuzeaza în limba de stat si nu vor fi reprogramate,
decît în cazul defectiunilor tehnice. În cazul în care anumiti concurenti electorali reprezinta minoritatile

nationale limba de expunere o stabilesc concurenti electorali, persoanele lor împuternicite sau
responsabilul de relatiile cu institutia audiovizualului.
IV. Timpul de antena gratuit
37. Institutia publica nationala a audiovizualului Compania „Teleradio – Moldova” si institutiile publice
locale ale audiovizualului sînt obligate sa ofere concurentilor electorali, pentru întreaga perioada
electorala, timp de antena gratuit, dupa cum urmeaza:
- pentru fiecare partid, organizatie social-politica si bloc electoral, înregistrat în calitate de concurent
electoral – 30 de minute la televiziune si 60 de minute la radio.
- pentru fiecare candidat independent – 5 minute la televiziune si 10 minute la radio.
38. Durata timpului de antena gratuit, ce poate fi acordat unui partid, organizatie social-politica, bloc
electoral sau candidat independent pe parcursul unei zile va constitui nu mai mult de 5 – 7 minute la
televiziune si 10 – 13 minute la radio. Concurentul electoral este în drept sa utilizeze timpul de antena
gratuit în mod esalonat, în conformitate cu orarul timpului de antena gratuit stabilit în Reglementarile
interne. Fractionarea timpului de antena gratuit ramîne la latitudinea radiodifuzorului.
V. Timpul de antena contra plata
39. Institutiile publice si private ale audiovizualului sînt obligate sa acorde timp de antena contra plata
tuturor concurentilor electorali, respectînd principiul unui tratament echitabil, echilibrat si impartial, dupa
cum urmeaza:
- pentru fiecare partid, organizatie social–politica si bloc electoral înregistrat în calitate de concurent
electoral – nu mai mult de 60 de minute la un post de televiziune si 120 de minute la un post de radio;
- pentru fiecare candidat independent – nu mai mult de 30 de minute la un post de televiziune si 60 de
minute la un post de radio.
40. Durata timpului de antena contra plata ce poate fi acordat unui concurent electoral pe parcursul unei
zile nu va depasi 2 minute la fiecare televiziune si 2 minute la fiecare post de radio. Concurentul electoral
este în drept sa utilizeze timpul de antena contra plata în mod esalonat, în conformitate cu orarul timpului
de antena stabilit în Reglementarile interne.
VI. Reglementarile interne ale radiodifuzorilor
41. În baza prezentei Conceptii, timp de 5 zile dupa aprobarea ei de catre Comisia Electorala Centrala,
institutiile audiovizualului elaboreaza si adopta Reglementari interne de reflectare a campaniei electorale
locale si le prezinta timp de 2 zile Comisiei Electorale Centrale si Consiliului Coordonator al
Audiovizualului.
42. Reglementarile interne ale Institutiei publice Nationale a Audiovizualului Compania „Teleradio –
Moldova” se adopta de catre Consiliul de Observatori. Reglementarile interne ale celorlalte institutii ale
audiovizualului se adopta de administratiile acestora.
43. Reglementarile interne ale institutiei audiovizualului vor stabili:
- programul emisiunilor cu caracter electoral;
- conditiile de rezervare a timpului de antena gratuit si a timpului de

antena contra plata;
- orarul timpului de antena gratuit si orarul timpului de antena contra plata;
- conditiile tehnice necesare pentru difuzarea spoturilor publicitare;
- taxa pentru timpul de antena contra plata;
- modul de evidenta a timpului de antena acordat concurentilor electorali;
- principiul de programare si acordare a timpului de antena.
VII. Dezbaterile electorale
44. Institutiile publice ale audiovizualului sînt obligate, iar institutiile private sînt în drept sa organizeze
pe parcursul întregii campanii electorale dezbateri publice în conditii echitabile pentru toti concurentii
electorali. Dezbaterile vor fi organizate numai dupa expirarea termenului prevazut de Codul electoral
pentru înregistrarea concurentilor electorali. Institutiile audiovizualului pot oferi pentru dezbaterile
electorale nu mai putin de 90 de minute pe saptamîna pentru una sau mai multe emisiuni, cu exceptia zilei
de duminica. Acest timp poate fi utilizat pentru una sau mai multe emisiuni.
45. La dezbaterile electorale participa concurentii electorali sau reprezentantii lor. Tematica dezbaterilor
electorale este stabilita de institutia audiovizualului, în urma consultarilor prealabile cu concurentii
electorali.
46. Concurentii electorali vor fi invitati la dezbaterile electorale în forma scrisa, cu 7 zile calendaristice
înainte de punerea pe post a fiecarei emisiuni, toti împreuna sau în grupuri, formate în baza unuia dintre
urmatoarele criterii:
- ordinii de înregistrare a concurentilor electorali la Comisia Electorala Centrala;
- ordinii de prezentare la institutia audiovizualului a cererilor concurentilor electorali;
- ordinii alfabetice a concurentilor electorali;
- prin tragere la sorti.
47. Refuzul de a participa ori absenta unui sau cîtorva concurenti electorali la dezbateri se dau publicitatii
si nu constituie temei pentru anularea sau suspendarea emisiunii. În cazul neparticiparii unui sau cîtorva
concurenti electorali timpul rezervat lor este scos din volumul total al emisiei si nu se recupereaza.
48. Regulile de desfasurare a dezbaterilor sînt aduse la cunostinta concurentilor electorali odata cu
invitatia de participare si, repetat, la începutul emisiunii de dezbateri electorale.
49. Institutiile audiovizualului vor asigura, prin mijloace audio sau video, cronometrarea timpului într-un
mod usor sesizabil atît de participanti, cît si de public.
50. În emisiunile de dezbateri electorale nu se admite difuzarea materialelor publicitare în general si a
celor cu caracter electoral în special.
51. În timpul dezbaterilor publice, concurentii electorali îsi exprima liber opiniile. Totodata, se interzice:
- sa se conteste ordinea constitutionala,

- sa se aduca defaimari la adresa statului,
- sa se îndemne la razboi, ura interetnica sau separatism teritorial,
- sa se destabilizeze ordinea publica, securitatea persoanelor si bunurilor materiale,
- sa se denigreze, sa se lezeze onoarea persoanei,
- sa se faca uz de vreun drapel,
- sa se utilizeze premeditat, în interes de partid sau bloc electoral, în decor, tricolorul national sau Imnul
de Stat al Republicii Moldova,
- sa se foloseasca în decor monumente si edificii reprezentative ale patrimoniului national,
- sa se utilizeze documente care implica personalitati ale vietii publice, fara acordul în scris al acestora
sau al celor care le detin drepturile.
52. Realizatorii si moderatorii emisiunilor de dezbateri electorale au urmatoarele obligatii:
- sa fie impartiali;
- sa asigure echilibrul necesar desfasurarii emisiunii, oferind fiecarui participant la discutii posibilitatea de
prezentare a opiniilor sale;
- sa formuleze clar întrebarile, fara a fi tendentioase sau partinitoare;
- sa asigure mentinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale si a tematicii stabilite;
- sa intervina atunci cînd, prin comportamente sau exprimari, invitatii încalca prevederile actualei
Conceptii. În cazul în care invitatii nu se conformeaza solicitarilor, moderatorul poate decide închiderea
microfonului acestuia.
VIII. Dispozitii finale
53. Institutiile private ale audiovizualului care nu doresc sa se implice sub nici o forma în campania
electorala, îsi fac publice intentia nu mai tîrziu de 5 zile din data publicarii prezentei Conceptii, informînd
în scris Comisia Electorala Centrala si Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
54. Cu 10 zile înainte de ziua alegerilor si în ziua alegerilor, institutiile audiovizualului nu vor aduce la
cunostinta opiniei publice rezultatele sondajelor sociologice efectuate printre alegatori sau pe un esantion
reprezentativ care ar indica eventualele rezultate ale alegerilor.
55. Rezultatele sondajelor de opinie cu tematica electorala vor fi însotite de urmatoarele informatii:
- denumirea organizatiei care a efectuat sondajul;
- data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul si metoda utilizata;
- dimensiunea esantionului si marja maxima de eroare;
- cine a solicitat si cine a platit sondajul.

56. În ziua precedenta alegerilor si în ziua alegerilor, în cadrul emisiunilor informative, toate posturile de
radio si televiziune, publice si private, nu vor transmite decît comunicate primite de la Comisia Electorala
Centrala, consiliile electorale de circumscriptie si informatii privind desfasurarea votarii.
57. Pîna la închiderea sectiilor de votare se interzice difuzarea interviurilor cu alegatorii, despre numarul
de voturi întrunite de concurentii electorali pe parcursul zilei si despre sansele lor si ale altor programe ce
contin agitatie electorala, fatisa sau mascata.
58. Institutiile audiovizualului ce difuzeaza emisiunile electorale vor avea dosar special cu mesajele
(interventiile) difuzate în emisiunile din ziua precedenta.
59. Institutiile audiovizualului sînt obligate sa tina evidenta timpului de antena, oferit participantilor la
campania electorala si zilnic sa prezinte prin fax Consiliului Coordonator al Audiovizualului informatia
despre volumul de emisie electorala pe ziua precedenta; la cererea Comisiei Electorale Centrale si a
Consiliului Coordonator al Audiovizualului- sa prezinte materialele video si audio împreuna cu copiile
contractelor.
60. Autoritatilor publice se interzice implicarea în activitatile jurnalistilor din cadrul institutiilor
audiovizualului, pentru a nu influenta alegerile.
61. Comisia Electorala Centrala aduce la cunostinta prin mjloacele de informare în masa prezenta
Conceptie tuturor concurentilor electorali; Consiliul Coordonator al Audiovizualului aduce la cunostinta
prezenta Conceptie tuturor institutiilor audiovizuale din Republica Moldova.
62. Nerespectarea prezentei Conceptii în perioada campaniei electorale de catre institutiile
audiovizualului atrage dupa sine aplicarea masurilor prevazute de legislatia în vigoare a Republicii
Moldova, inclusiv retragerea licentelor de emisie.

Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 48
din 3 aprilie 2007
Cu privire la serviciile de programe ale posturilor „101,3 FM”, „Univers FM”, „Vocea Basarabiei”,
„TV-Prim”, „PRO TV- Chisinau”, „Retro FM”
Monitorizarea serviciilor de programe ale posturilor nominalizate a fost efectuata în baza Art. 37 (1), (3)
al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006. Au fost depistate urmatoarele derogari:
- Postul de radio „101,3 FM” (monitorizat la 13 martie 2007) nu a respectat prevederile Art. 11 (3), 21 (1)
ale Codului audiovizualului, Art. 2 al Deciziei CCA nr. 1 din 03.02.2004, stipularile grilei de emisie;
- Postul de radio „Univers FM” (monitorizat la 13 martie 2007) a comis derogari de la prevederile Art. 2
al Deciziei CCA nr. 1 din 03.02.2004 si stipularile grilei de emisie.
- Postul de radio „Vocea Basarabiei” (monitorizat la 16 martie 2007) a comis derogari de la prevederile
Art. 2 al Deciziei CCA nr. 1 din 03.02.2004 si stipularile grilei de emisie
- Postul de televiziune „TV-Prim” (Glodeni) (monitorizat la 21-22 martie 2007) nu a respectat prevederile
Art. 21 (2), 22 (2) si 66 (6) ale Codului audiovizualului, Art. 13 (8) al Legii cu privire la publicitate
nr.1227 din 29.06.97, stipularile grilei de emisie;
- Postul de televiziune „Pro TV- Chisinau” (monitorizat la 17 martie 2007) nu a respectat prevederile Art.
13 (4), 66 (6) ale Codului audiovizualului si ale Art. 13 (8) al Legii cu privire la publicitate nr.1227 din
29.06.97;
- Postul de radio „Retro FM” (monitorizat la 21 martie 2007) nu a respectat prevederile Art. 11 (3), 21 (1)
ale Codului audiovizualului, Art. 2 al Deciziei CCA nr. 1 din 03.02.2004, stipularile grilei de emisie.
Reiesind din cele expuse, în temeiul art. 37, 38 al. (1), (2) lit. b, c, h, al. (4) ale Codului audiovizualului,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. “PRO VIDEO” SRL (director L. Dumitriu), titularul licentei de emisie pentru postul de radio
„101,3 FM”, se avertizeaza public si se obliga, în termen de 15 zile, sa lichideze încalcarile depistate în
procesul monitorizarii.
Art. 2. „Timpuri Noi” SRL (director M. Miron), titularul licentei de emisie pentru postul de radio
„Univers FM”, se avertizeaza public si se obliga, în termen de 15 zile, sa lichideze încalcarile depistate în
procesul monitorizarii.
Art. 3. „Emico” SRL (director V. Tîbuleac), titularul licentei de emisie pentru postul de radio „Vocea
Basarabiei”, se avertizeaza public si se obliga, în termen de 15 zile, sa lichideze încalcarile depistate în
procesul monitorizarii.
Art. 4. „Megan-TV” SRL (director A. Maican), titularul licentei de emisie pentru postul de televiziune
„TV-Prim”, se atentioneaza.
Art. 5. „Mediapro” SRL (director C. Giosan), titularul licentei de emisie pentru postul de televiziune „Pro
TV Chisinau”, se atentioneaza.
Art. 6.„Radio Maximum” SRL (director V. Iuvjaninov), titularul licentei de emisie pentru postul de radio
„Retro FM”, se atentioneaza.
Art. 7. Titularii licentelor de emisie nominalizati vor comunica publicului motivele si obiectul sanctiunii,
în formula legislatiei în vigoare.
Art. 8. Directia monitorizare (dl A. Bîrsa) va efectua un control repetat privind constatarea modului de
executare a prezentei Decizii.
Presedinte Corneliu Mihalache
Secretar Constantin Bîrca

DECIZIA nr. 49
din 03 aprilie 2007
Cu privire la aprobarea noilor liste
de canale TV retransmise
În baza contractelor încheiate pentru anul 2007, întreprinderile „ILMAN-TV” SRL din s. Gaidar, UTA
Gagauzia (fondatoarea studioului TV prin cablu „ILMAN-TV” din aceeasi localitate), „Hartum-TV”
SRL din or. Taraclia (fondatoarea studioului TV prin cablu „TVT” din aceeasi localitate), „Vultelcom”
SRL din or. Vulcanesti (fondatoarea studiourilor TV prin cablu „VTC” din or. Vulcanesti, satele Etulia,
Cismichioi, A.I.Cuza si comunele Burlaceni si Gavanoasa), „Grinad-TV” SRL din s. Mingir, rn. Hîncesti
(fondatoarea studioului TV prin cablu „Grinad-TV” din aceeasi localitate), „CimSat-TV” SRL din or.
Cimislia (fondatoarea studioului TV prin cablu „CITV” din aceeasi localitate), „Valigon-Impex” SRL
din or. Calarasi (fondatoarea studioului TV prin cablu „TV Calarasi” din aceeasi localitate), „Ravivalnis”
SRL din or. Nisporeni (fondatoarea studioului TV prin cablu „CTV Nis” din aceeasi localitate),
„ELECHSERVICE-GRUP” SRL din mun. Balti (fondatoarea studioului TV prin sistemul MMDS
„BETA” din aceeasi localitate), „Tivinet” SRL din mun. Balti (fondatoarea studioului TV prin cablu
„SKY TV” din aceeasi localitate), „LAROM TV” SRL din mun. Chisinau (fondatoarea studioului TV
prin cablu „LAROM TV” din aceeasi localitate), „CvazarSist” SRL din mun. Chisinau (fondatoarea
studioului TV prin cablu „AVANTE TV” din aceeasi localitate), ÎM „Sun Communications” SRL din
mun. Chisinau (fondatoarea studioului TV prin cablu „SUN TV” din aceeasi localitate), „Oldima” SRL
din mun. Chisinau (fondatoarea studioului TV prin cablu „NTV” din aceeasi localitate), „TELE-LUCI”
SRL din or. Orhei (fondatoarea studioului TV prin cablu „OTV” din aceeasi localitate) si „A.M.T.” SRL
din mun. Chisinau (fondatoare a studioului TV prin cablu „SATELIT TV” din mun. Chisinau) solicita
aprobarea noii liste de canale.
Conform prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 si în temeiul celor constatate,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (10 canale) de catre studioul TV prin cablu „ILMANTV” din s. Gaidar, UTA Gagauzia: Moldova-1, Belarusi TV, NIT, Soiuz, Pervîi muzîcalinîi canal,
Samanyolu, Mnogo TV, India TV, Eurosport, MIR.
Art. 2. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (17 canale) de catre studioul TV prin cablu „TVT”
din or. Taraclia: Moldova-1, TVR-1, NIT, STV-41, Pervîi Canal Moldova, N 24, National TV, Favorit
TV, MIR, Belarusi TV, UTR, Pervîi muzîcalinîi canal, 365 Dnei, Mnogo TV, India TV, Avto+,
Teleradio Gagauzia.
Art. 3. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (36 canale) de catre studioul TV prin cablu „VTC”
din or. Vulcanesti: Moldova-1, TVR-1, TV-5 Europe, Pervîi Canal Moldova, RTVI, Nase Kino, Detskii
Mir, MIR, NIT, Muzica TV, Ramil TV, Belarusi TV, UTR, 365 Dnei, Teleradio Gagauzia, N 24,
National TV, Favorit TV, Samanyolu, Eurosport, Euronews, Jetix, NGC, TDK, Romantica, CNLTV,
TV XXI, Pervîi muzîcalinîi canal, Soiuz, TV 1000 Russkoe Kino, Ren TV, Mnogo TV, India TV, Avto+,
VTV, DW.
Se aproba noua lista a canalelor retransmise (27 canale) de catre studioul TV prin cablu „VTC” din satele
Etulia, Cismichioi, A.I.Cuza si comunele Burlaceni si Gavanoasa: Moldova-1, TVR-1, TV-5 Europe,
Pervîi Canal Moldova, MIR, NIT, Muzica TV, Belarusi TV, UTR, 365 Dnei, Teleradio Gagauzia, N 24,
National TV, Favorit TV, Samanyolu, Eurosport, Jetix, CNLTV, Pervîi muzîcalinîi canal, Soiuz, TV
1000 Russkoe Kino, Ren TV, Mnogo TV, India TV, Avto+, VTV, DW.

Art. 4. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (17 canale) de catre studioul TV prin cablu „GrinadTV” din s. Mingir, rn. Hîncesti: Moldova-1, TVR-1, OTV, N 24, National TV, Favorit TV, TVR de
Mîine, Muzica-TV, NTV Mir, Ramil TV, Inter+, TV Dixi, Pervîi Canal Moldova, TV-5 Europe, RTRPlaneta, India TV, Komedia TV.
Art. 5. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (20 canale) de catre studioul TV prin cablu „CITV”
din or. Cimislia: Moldova-1, TVR-1, National TV/Media TV, Favorit TV, N24, NIT,
Minimax/Musicmax, Telesport, Viasat Explorer, NGC, Pervîi Canal Moldova, TV Dixi, 365 Dnei,
Mnogo TV, Auto+, TV XXI, Ren TV, India TV, NTV mir, RTR-Planeta.
Art. 6. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (26 canale) de catre studioul TV prin cablu „TV
Calarasi” din or. Calarasi: Moldova-1, Euro-TV Chisinau, NIT, TVR-1, National TV, Favorit TV, N24,
PRO TV Chisinau, Minimax, Telesport, Pervîi Canal Moldova, TV Dixi, Discovery Channel, Russkii
Illuzion, TV XXI, RTR-Planeta, Euronews, Detskii Mir, Ren TV, NTV Mir, Inter+, Eurosport, NGC,
India TV, Pervîi muzîcalinîi canal, Ohota i Rîbalka.
Art. 7. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (40 canale) de catre studioul TV prin cablu „CTV
Nis” din or. Nisporeni: Moldova-1, TVR-1, Realitatea TV, Minimax, National TV, Favorit TV, N24,
Telesport, PRO TV Chisinau, TVR International, Atomic, TVR de Mîine, The Money Channel,
Eurosport, Eurosport 2, Viasat History, Viasat Explorer, Discovery Channel, Discovery Civilization,
Animal Planet, Reality, Romantica, Pervîi Canal Moldova, Muzica TV, Ramil TV, Belarusi TV, TNT,
Ren TV, India TV, Euronews, MIR, TV 1000, RTVI, NTV Mir, RTR-Planeta, TV Tentru
International, Inter+, CNLTV, CTV Nis.
Art. 8. Se aproba noua lista a canalelor retransmise de catre studioul TV prin sistemul MMDS „BETA”
din mun. Balti: 1) Pachetul de baza (38 canale): Moldova-1, NIT, PRO TV Chisinau, Pervîi Canal
Moldova, TVC 21, Muzica-TV, N 4, ETNO, UTV, Realitatea TV, B1 TV, Eurosport, Taraf, Minimax,
TVR 1, Discovery, Channel, Animal Planet, TV XXI, RTVI, Nase Kino, Detskii Mir, Ren TV, Acasa,
Romantica, Inter+, RTR-Planeta, National TV, Favorit TV, N24, Euronews, NGC, Stile TV, TNT,
TVR de Mîine, Senso TV, Alfa-Omega TV, TV Dixi, TV 7. 2) Pachetul suplimentar „STRIM” (5 canale):
Retro TV, Zdorovoe Televidenie, Ohota i Rîbalka, Usadiba, Drive. 3) Pachetul suplimentar „VIASAT”
(4 canale): TV 1000, TV 1000 Russkoe Kino, Viasat Explorer, Viasat History. 4) Pachetul suplimentar
„Filme artsitice si documentare” (8 canale): India TV, Mnogo TV, 365 Dnei, 24 Dok, Nostalghia,
Soverseno Secretno, Park Razvlecenii, NTV mir. 5) Pachetul suplimentar „Sport” (2 canale): Telesport
si Sport Planeta. 6) Pachetul suplimentar „pentru adulti” (2 canale): Hustler si Hustler Blue.
Art. 9. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (47canale) de catre studioul TV prin cablu „SKY
TV” din mun. Balti: Pervîi Canal Moldova, Moldova-1, PRO TV Chisinau, NIT, TV 7, TV Dixi, N 4,
TVC 21, Teleradio Balti, TV 6 Balti, Muzica-TV, TVR-1, National TV, Favorit TV, N24, Realitatea TV,
Minimax/Musicmax, UTV, Eurosport, Eurosport 2, Discovery Channel, Viasat Explorer, Animal
Planet, Viasat History, NGC, RTVI, Ren TV, RTR-Planeta, Nase Kino, Detskii Mir/Teleklub, India
TV, TV 1000 Russkoe Kino, TV 1000, TNT, RBK, TV-5 Europe, Euronews, Ramil TV, O-TV, Sport 1,
Viasat Sport, Eurosport, Eurosport 2, Jetix Play, Fashion TV, Hustler, Hustler Blue.
Art. 10. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (42 canale) de catre studioul TV prin cablu
„LAROM TV” din mun. Chisinau: Moldova-1, NIT, Euro-TV Chisinau, TVC 21, Muzica-TV, Pervîi
Canal Moldova, TV Dixi, TV 7, N 4, Ren TV, Mir, Nase Kino, Detskii Mir/Teleclub, TNT, Drive,
Ohota i Rîbalka, Zdorovoe Telividenie, India TV, RTR-Planeta, Sport 1, PRO TV Chisinau, TVR-1,
National TV, Favorit TV, N24, KISS TV, Telesport, TVR International, Minimax, Euronews,
Eurosport, TV 1000, TV 1000 Russkoe Kino, Discovery Channel, Animal Planet, Viasat History, BBC
World, RTVI, OTV, Inter +, Belarusi TV, CNLTV.
Art. 11. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (51 canale) de catre studioul TV prin cablu
„AVANTE TV” din mun. Chisinau: Moldova-1, TVR-1, TVR International, Euro-TV Chisinau, NIT,

PRO TV Chisinau, TVC 21, N 4, National TV, Favorit TV, N24, Telesport, Realitatea TV, The Money
Channel, Minimax, TV K Lumea, TV-5 Europe, DW, Pervîi Canal Moldova, TV 7, TV Dixi, MuzicaTV, Inter+, UTR, Euronews, Discovery Channel, Animal Planet, Jetix, Jetix Play, RTR-Planeta, RTVI,
Nase Kino, Detskii Mir/ Teleclub, Russkii Illuzion, Ramil TV, RBK, Pervîi muzîcalinîi canal, NST,
Ren TV, TNT, Ohota i Rîbalka, Drive, Nostalighia, India TV, MIR, Soiuz, 365 Dnei, Eurosport, NGC,
Belarusi TV, Fashion TV .
Art. 12. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (68 canale) de catre studioul TV prin cablu „SUNTV” din mun. Chisinau: RTR-Planeta, TVR 1, National TV, Moldova 1, PRO TV Chisinau, Euro-TV
Chisinau/Favorit TV, NIT, Pervîi canal Moldova, TV 7, Ren TV, Muzica-TV, N 4, MIR, TV5-Europe,
N 24, TNT, Inter+, Euronews, Belarusi TV, Zdorovoie Televidenie, Nostalighia, MCM, Telesport,
„SUN-TV” Guide, Comedia TV, Drive, Ohota i Rîbalka, TV 1000 Russkoe Kino, CNLTV, India TV,
Acasa, Minimax, Discovery Channel, Animal Planet, Viasat History, Detskii Mir/Teleclub, RTVI, Nase
Kino, Nickelodeon, Romantica, Eurosport, Planeta Sport, Viasat Sport, TRT International, Eurosport
2, Viasat Explorer, Kiss TV, Soverseno Secretno, Hallmark, AXN, Discovery Science, RIK, MTV
Europe, BBC World, Fashion, RAI Uno, Park Razvlecenii, TV 1000, NGC, Realitatea TV, Mezzo,
MGM, HBO, Sport 1, BBC Prime, Moteurs/XXL, TV Dixi.
Art. 13. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (26 canale) de catre studioul TV prin cablu „NTV”
din mun. Chisinau: Moldova-1, TVR-1, PRO TV Chisinau, KISS TV, National TV, Acasa, Euro-TV
Chisinau, Pervîi Canal Moldova, NIT, TV Dixi, TVC 21, Muzica-TV, TV 7, Animal Planet, Ramil TV,
Discovery Channel, Viasat History, Nase Kino, Detskii Mir, Jetix, Euronews, MIR, Eurosport, Ren TV,
TV 1000, Inter+.
Art. 14. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (30 canale) de catre studioul TV prin cablu „OTV”
din or. Orhei: Moldova-1, TVR-1, Pervîi Canal Moldova, TV Dixi, National TV, PRO TV Chisinau,
Eurosport, Muzica-TV, TVC 21, TV 7, Minimax, Favorit TV, N 24, NIT, Euro-TV Chisinau, NGC,
PRATECH TV, Ren TV, India TV, 365 Dnei, TV 1000 Russkoe Kino, RTVI, Mnogo TV, Avto+, Pervîi
muzîcalinîi canal, Euronews, TV XXI, Soiuz, Belarusi TV, TNT.
Art. 15. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (56 canale) de catre studioul TV prin cablu
„SATELIT TV” din mun. Chisinau: Moldova 1, TVM International, NIT, TVC 21, N 4, Euro-TV
Chisinau, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, TV 7, Muzica-TV, Ramil TV, TVR 1, TVR International,
PRO TV Chisinau, Acasa, National TV, Favorit TV, N 24, Minimax, Alfa-Omega TV, Senso, TVR de
Mîine, Etno, Realitatea TV, Taraf, Telesport, TV 1000, TV 1000 Russkoe Kino, Viasat History, Viasat
Explorer, Viasat Sport, Eurosport, Euronews, Fashion TV, TV-5 Europe, Eurosport, France 24,
MEZZO, NGC, Detskii Mir, NaseKino, RTVI, DW, Ren TV, TNT, India TV, Auto+, Mnogo TV, 365
Dnei, Komedia TV, TDK, O-TV, Sport 1, Belarusi TV, CNLTV, Samanyolu.
Art. 16. Controlul asupra executarii prezentei decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere.

Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 50
din 3 aprilie 2007
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislatiei,
conditiilor la licentele de emisie de catre întreprinderile
„CimSat-TV” SRL, „LV-Topal” SRL, „ENI Ai” SRL,
„Telex” SRL, „Ghium-TV” SRL, „ARTOBAGO” SRL,
„HARTUM TV” SRL, „CAGHET-PLUS”, „Videovox” SRL,
„Nicalmol” SRL, „Vartera-Plus” SRL, „MOLDTELECOM” SA filiala Leova,
„LN Disc” SRL, „ILIXAR-BIS” SRL, „Mega Satelit TV” SRL
Ca urmare a controlului activitatii titularilor de licenta de emisie nominalizati, s-au constatat urmatoarele:
“CimSat-TV” S.R.L. (fondatoarea Studioului TV prin cablu “CITV” din or. Cimislia) nu respecta
conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 003264 din 08.05.2003, retransmite, în afara listei de
canale, aprobata de CCA: 365 Dnei, Media TV, India TV, NIT, Auto Mir, NGC, Mnogo TV si OTV.
“LV-TOPAL” S.R.L. (fondatoarea Studioului TV prin cablu “BAS TV” din or. Basarabeasca) nu
respecta conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 014542 din 18.10.2005, retransmite, în afara
listei de canale, aprobata de CCA: Pervîi muzîcalinîa canal, BAS TV, Euronews, Auto Plus, India TV,
NGC si National TV.
“ENI AI” S.R.L. (fondatoarea Studioului TV prin sistemul MMDS “ENI AI” din mun. Comrat) nu
respecta conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 003355 din 18.05.2004, retransmite, în afara
listei de canale, aprobata de CCA: Discovery Scince, Spas, TNT, NTV Kinoklub, Sport Rossia, NTV
Futbol, Euronews, Auto Plus, Boet, 365 Dnei, Mnogo TV, Kinokomedia, India TV, Animal Planet,
Rossia, STS (Moscova) si MGM.
“Telex” S.R.L. (fondatoarea Studioului TV prin cablu “Telex” din or. Ceadîr Lunga) nu respecta
conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 003243 din 11.02.2003, retransmite, în afara listei de
canale, aprobata de CCA: Blagovest, Sport Planeta, Pervîi canal (Moscova), Culitura, Rambler, STS
(Moscova), India, Muz TV, 1+1, 365 Dnei, Pro TV si Enter Film.
„Ghium-TV” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu “CTV” din or. Ceadîr Lunga) nu respecta
conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 003289 din 08.07.2003, retransmite, în afara listei de
canale, aprobata de CCA: 365 Dnei, Mnogo TV, Soiuz, India TV, NGC, STS si Euronews.
“ARTOBAGO” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu “Cortel” din s. Tomai) nu respecta
conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 014567 din 20.04.2006, retransmite, în afara listei de
canale, aprobata de CCA: Rossia, NTV, MTV ROSSIA, Domasnii, ATV, TV 3, Ren TV, Sport Rossia,
Blagovest si Darial TV.
„HARTUM TV” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu “TVT” din or. Taraclia) nu respecta
conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 014512 din 12.07.2005, retransmite, în afara listei de
canale, aprobata de CCA: MIR, 365 Dnei, India TV, Mnogo TV si Auto Plus.
„CAGHET-PLUS” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu “MARIA” din or. Taraclia) nu se
respecta conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 014511 din 12.07.2005, retransmite, în afara
listei de canale, aprobata de CCA: 1+1, India TV si Auto Plus.
"VIDEOVOX-TV" SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu “ VIDEOVOX-TV” din s. Larga
Noua) nu respecta conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 014538 din 18.10.2005, retransmite, în
afara listei de canale, aprobata de CCA: Darial TV, NTV, STS, Adjara TV, Rambler, Pervîi canal
Moldova, PRO TV International, Taraf, Minimax, Sport Planeta.

"NICALMOL" SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu “NICALMOL” din s. Gotesti) nu
respecta conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 014539 din 18.10.2005, retransmite, în afara
listei de canale, aprobata de CCA: Pro TV, Muzica TV, Taraf, NTV, Darial TV, Adjara, STS, Ren TV si
TNT.
„Vartera Plus” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu “Glob TV” din or. Cantemir) nu
respecta conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 003304 din 23.12.2003, retransmite, în afara
listei de canale, aprobata de CCA canalul Favorit TV.
ÎS "MOLDTELECOM" S.A., filiala Leova (fondatoarea Studioului TV prin cablu “Leova TV” din
or. Leova) nu respecta conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 003333 din 16.03.2004,
retransmite, în afara listei de canale, aprobata de CCA: NGC, NIT si RTR Planeta.
„LN Disc” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu “SGD” din s. Sarata Galbena) nu respecta
conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 003394 din 12.10.2004, retransmite, în afara listei de
canale, aprobata de CCA: Pervîi canal Moldova, TV Tentr, OTV, RTR Planeta, Rambler, Discovery, Ren
TV, NTV, Hollmark, K +, 1+1, Darial TV, Pro TV International, Sport Planeta si Domasnii.
„ILIXAR-BIS” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu „Lapusna TV” din or. Hîncesti) nu
respecta conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 014565 din 20.04.2006, retransmite, în afara
listei de canale, aprobata de CCA: RBK, History si Muzic Box,
„MEGA SATELIT TV” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu "MEGA TV" din or. Vadul
lui Voda) nu respecta conditiile la licenta de emisie seria A MMII nr. 014587 din 12.07.2005,
retransmite, în afara listei de canale, aprobata de CCA: TV 3, Adjara, NTV, India TV, Euronews,
Domasnii, Discovery, Animal Planet, Eurosport, Telesport, Acasa si Pro TV International.
În temeiul celor constatate si în conformitate cu Art. 28, 29, 37, 38, 66, 68 ale Codului audiovizualului nr.
260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Pentru nerespectarea conditiilor la licenta de emisie seria A MMII nr. 003264 din 08.05.2003, Art.
18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura si conditiile
de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie “CimSat-TV” S.R.L. (fondatoarea
Studioului TV prin cablu “CITV” din or. Cimislia) se avertizeaza public.
Art. 2. Pentru nerespectarea conditiilor la licenta de emisie seria A MMII nr. 014542 din 18.10.2005, Art.
18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura si conditiile
de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie “LV-TOPAL” S.R.L. (fondatoarea
Studioului TV prin cablu “BAS TV” din or. Basarabeasca) se avertizeaza public.
Art. 3. Pentru nerespectarea conditiilor la licenta de emisie seria A MMII nr. 003355 din 18.05.2004, Art.
18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura si conditiile
de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie “ENI AI” S.R.L. (fondatoarea
Studioului TV prin sistemul MMDS “ENI AI” din mun. Comrat) se avertizeaza public.
Art. 4. Pentru nerespectarea conditiilor la licenta de emisie seria A MMII nr. 003243 din 11.02.2003, Art.
18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura si conditiile
de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie “Telex” S.R.L. (fondatoarea
Studioului TV prin cablu “Telex” din or. Ceadîr Lunga) se avertizeaza public.
Art. 5. Pentru nerespectarea conditiilor la licenta de emisie seria A MMII nr. 003289 din 08.07.2003, Art.
18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura si conditiile

de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie „Ghium-TV” SRL (fondatoarea
Studioului TV prin cablu “CTV” din or. Ceadîr Lunga) se avertizeaza public.
Art. 6. Pentru nerespectarea conditiilor la licenta de emisie seria A MMII nr. 014567 din 20.04.2006, Art.
18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura si conditiile
de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie“ARTOBAGO” SRL (fondatoarea
Studioului TV prin cablu “Cortel” din s. Tomai) se avertizeaza public.
Art. 7. Pentru nerespectarea conditiilor la licenta de emisie seria A MMII nr. 014512 din 12.07.2005, Art.
18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura si conditiile
de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie„HARTUM TV” SRL (fondatoarea
Studioului TV prin cablu “TVT” din or. Taraclia) se avertizeaza public.
Art. 8. Pentru nerespectarea conditiilor la licenta de emisie seria A MMII nr. 014511 din 12.07.2005, Art.
18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura si conditiile
de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie„CAGHET-PLUS” SRL (fondatoarea
Studioului TV prin cablu “MARIA” din or. Taraclia) se atentioneaza.
Art. 9. Pentru nerespectarea conditiilor la licenta de emisie seria A MMII nr. 014538 din 18.10.2005, Art.
18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura si conditiile
de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie "VIDEOVOX-TV" SRL (fondatoarea
Studioului TV prin cablu “ VIDEOVOX-TV” din s. Larga Noua) se avertizeaza public.
Art. 10. Pentru nerespectarea conditiilor la licenta de emisie seria A MMII nr. 014539 din 18.10.2005,
Art. 18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura si
conditiile de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie "NICALMOL" SRL
(fondatoarea Studioului TV prin cablu “NICALMOL” din s. Gotesti) se avertizeaza public.
Art. 11. Pentru nerespectarea conditiilor la licenta de emisie seria A MMII nr. 003304 din 23.12.2003,
Art. 18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura si
conditiile de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie „Vartera Plus” SRL
(fondatoarea Studioului TV prin cablu “Glob TV” din or. Cantemir) se atentioneaza.
Art. 12. Pentru nerespectarea conditiilor la licenta de emisie seria A MMII nr. 003333 din 16.03.2004,
Art. 18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura si
conditiile de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisieÎS "MOLDTELECOM"
S.A., filiala Leova (fondatoarea Studioului TV prin cablu “Leova TV” din or. Leova) se atentioneaza.
Art. 13. Pentru nerespectarea conditiilor la licenta de emisie seria A MMII nr. 003394 din 12.10.2004,
Art. 18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura si
conditiile de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie „LN Disc” SRL
(fondatoarea Studioului TV prin cablu “SGD” din s. Sarata Galbena) se avertizeaza public.
Art. 14. Pentru nerespectarea conditiilor la licenta de emisie seria A MMII nr. 014565 din 20.04.2006,
Art. 18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura si
conditiile de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie „ILIXAR-BIS” SRL
(fondatoarea Studioului TV prin cablu „Lapusna TV” din or. Hîncesti) se atentioneaza.
Art. 15. Pentru nerespectarea conditiilor la licenta de emisie seria A MMII nr. 014587 din 12.07.2005,
Art. 18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura si
conditiile de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie „MEGA SATELIT TV”
SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu "MEGA TV" din or. Vadul lui Voda) se avertizeaza public.

Art. 16. Întreprinderile sanctionate vor stopa retransmisia canalelor TV care nu sunt prevazute în lista
aprobata de CCA.
Art. 17. Directia expertiza si licentiere va efectua un control repetat privind constatarea modului de
executare a prezentei Decizii.
Art. 18. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere.
Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

Pentru presa:
APROB:
presedintele CCA_______________Corneliu MIHALACHE
« ___ »_______________2007

ORDINEA DE ZI
a sedintei CCA din 10 aprilie 2007
Ora 10.00
Nr.
crt.

Denumirea chestiunii

Responsabili
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Cu privire la activitatea posturilor Ramil TV, Europa plus
Moldova, Hit Radio

DM

Bîrsa A.

2

Examinarea noilor grile de emisie

DEL

Copot G.

3

Examinarea cererii ÎM „National Media” SRL din mun.
Chisinau privind eliberarea licentei de emisie prin satelit

DEL

Pulbere V.

4

Cu privire la contestatia ÎM „Sun Communications” SRL a
Deciziei CCA nr. 46 din 20.03.07

Serviciul
juridic

Otel M.

Secretar Constantin BÎRCA
Pentru: eugeniuribca@yahoo.fr

DECIZIA nr. 51
din 12 aprilie 2007
Cu privire la ponderea muzicii autohtone
în serviciile de programe audiovizuale

În scopul sustinerii culturii muzicale autohtone ca parte componenta a culturii nationale, în temeiul Art.
11 (4), 39 (2), 40 (1), lit. m), 40 (3) si 41 (1), lit. e) ale Codului Audiovizualului nr.260-XVI din
27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Ponderea creatiilor muzicale autohtone (piese ale caror autori si/sau interpreti se afla sub
jurisdictia Republicii Moldova, indiferent de genul muzicii sau, dupa caz, limba în care sunt realizate
textele) în serviciile de programe radio va constitui nu mai putin de 30 % din volumul total al emisiei
muzicale, cu distribuire uniforma pe parcursul zilei de emisie.
Art. 2. Ponderea creatiilor muzicale autohtone în serviciile de programe TV specializate în domeniul
muzicii va constitui nu mai putin de 20 % din volumul total al emisiei muzicale, cu distribuire uniforma
pe parcursul zilei de emisie.
Art. 3. Art. 2 al Deciziei CCA nr. 1 din 3 februarie 2004 se abroga.
Art. 4. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia monitorizare (dl A.Bîrsa).

Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 52
din 12 aprilie 2007
Cu privire la activitatea postului „Ramil TV”

Monitorizarea serviciilor de programe ale postului nominalizat a fost efectuata în baza Art. 37 (1), (3), (4)
al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006. Au fost depistate urmatoarele derogari: postul de
televiziune „Ramil TV” (monitorizat la 30-31 martie 2007) nu a respectat prevederile articolului 66 (8) al
Codului audiovizualului, conditiilor la Licenta de emise seria A MMII nr. 014585 din 09.11.2004, pct.
2.1, pct. 3.1 lit b) si j), stipularile grilei de emisie;
Reiesind din cele expuse, în temeiul art. 37, 38 al. (1), (2) lit. b, c, h, al. (4) ale Codului audiovizualului,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. „Muzic - Ramil” S.A. (director R. Valitov), titularul licentei de emisie pentru postul de
televiziune „Ramil TV”, se avertizeaza public si se obliga, în termen de 30 de zile, sa lichideze
încalcarile depistate în procesul monitorizarii.

Art. 2. Titularul licentei de emisie nominalizat va comunica publicului continutul prezentei Decizii.
Art. 3. Directia monitorizare (dl A. Bîrsa) va efectua un control repetat privind constatarea modului de
executare a prezentei Decizii.

Presedinte Corneliu Mihalache
Secretar Constantin Bîrca

DECIZIA nr. 53
din 12 aprilie 2007
Cu privire la aprobarea noilor
grile de emisie

Conform Deciziei CCA nr. 8 din 16.01.2007 „Recomandari privind implementarea si respectarea Codului
audiovizualului” cu cereri asupra examinarii si aprobarii noilor grile de emisie s-au adresat: Î.M.
„NATIONAL MEDIA” SRL din mun. Chisinau (fondatoare a postului de radio „Fresh FM”), S.C.
„MUZIC-RAMIL” SRL din mun. Chisinau (fondatoare a studioului TV prin eter „Ramil TV”), S.C.
„DALAN” SRL din or. Soldanesti (fondatoare a studioului TV prin eter „IMPULS-TV”), S.C. „Studio-L”
din or. Causeni (fondatoare a studioului TV prin eter „Studio-L”), Î.M. iar întreprinderea „Timpuri Noi”
SRL din mun. Chisinau (fondatoare a postului de radio „Univers FM”) solicita aprobarea noii grile de
emisie prin introducerea emisiunilor: „Moldova la ora 7”, „Auto Univers”, „IT Univers”, „La sfîrsit de
saptamîna” si „Punct si de la capat”.
În conformitate cu prevederile Art. 29 (3), Art. 39 (2) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006 si în temeiul actelor prezentate de catre întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aproba grila de emisie a postului de radio „Fresh FM”.
Art. 2. Conform Art. 66 (8) al Codului audiovizualului, grila de emisie a studioului TV prin eter „Ramil
TV” se respinge. Dlui Valitov R., directorul întreprinderii „Muzic-Ramil”, i se recomanda, în termen
rezonabil, sa prezinte spre examinare o noua grila de emisie, elaborata în baza Conceptiei generale a
serviciului de programe, în al carui temei i s-a eliberat licenta de emisie.
Art. 3. Se aproba grila de emisie a studioului TV prin eter „Impuls-TV”.
Art. 4. Se aproba grila de emisie a studioului TV prin eter „Studio-L”.
Art. 5. Se aproba grila de emisie a postului de radio „Univers FM”.
Art. 6. Controlul asupra executarii prezentei decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere (dna Copot
G.).
Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin Bârca

DECIZIA nr. 54
din 12 aprilie 2007
Cu privire la eliberarea licentei
de emisie prin satelit
pentru postul de radio „Fresh FM”

Ca urmare a examinarii cererii Întreprinderii Mixte „National Media” SRL din mun. Chisinau si în
conformitate cu prevederile Art. 2, a), 4 (5) si 23 (2) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se elibereaza licenta de emisie prin satelit Întreprinderii Mixte „National Media” SRL din mun.
Chisinau pentru postul de radio „Fresh FM”, coordonatele:
satelitul EUTELSAT W2 16°E
frecventa de emisie – 14338,5111 MHz
frecventa de receptie – 11038,5111 MHz
Art. 2. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere (dl V.
Pulbere ).

Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 55
din 24 aprilie 2007
Cu privire la eliberarea autorizatiilor de retransmisie
pentru ÎM „ORANGE MOLDOVA” SA (ÎM „Voxtel” SA),
„EMH-GARANT-SISTEM” SRL,
„VIRAVID-LUX” SRL, „RUFNAT” SRL
ÎM „ORANGE MOLDOVA” SA (ÎM „Voxtel” SA) solicita eliberarea Autorizatiei de retransmisie pentru
distribuirea prin reteaua de telefonie celulara mobila „Orange Moldova”, standardul GSM, a 5 canale TV.
Astfel, abonatul, telefonul caruia permite conectarea la „Internet”, va putea viziona canalele UTV, Senso
TV, National TV, N 24 (România) si Muzica TV (Moldova).
Întreprinderea „EMH-GARANT-SISTEM” SRL solicita eliberarea Autorizatiei de retransmisie pentru
distribuirea prin satelit a programelor canalului „TNT” din Federatia Rusa.
„VIRAVID-LUX” SRL intentioneaza sa construiasca o retea de televiziune prin cablu în s. Pitusca, rn.
Calarasi, adresîndu-se cu o cerere de eliberare a Autorizatiei de retransmisie.
„RUFNAT” SRL din or. Cricova, mun. Chisinau, solicita eliberarea Autorizatiei de retransmisie pentru
studioul de televiziune prin cablu „Rufnat-TV” din s. Cosernita, rn. Criuleni.
Ca urmare a examinarii cererilor si în conformitate cu prevederile Art. 28 al Codului audiovizualului nr.
260 din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se elibereaza Autorizatia de retransmisie ÎM „ORANGE MOLDOVA” SA (ÎM „Voxtel” SA) din
Chisinau (director dl Duthoit B.) pentru distribuirea prin reteaua de telefonie celulara mobila „Orange
Moldova”, standardul GSM, a canalelor UTV, Senso TV, National TV (România) si Muzica TV
(Moldova).
Art. 2. Se elibereaza Autorizatia de retransmisie întreprinderii „EMH-GARANT-SISTEM” SRL din
Chisinau (director dl Gutu R.) pentru distribuirea prin satelit a programelor canalului „TNT” din Federatia
Rusa. Coordonatele: satelitul EUTELSAT W2 16°E, frecventa de emisie– 14217,25 MHz, frecventa de
receptie– 12717,25 MHz.
Art. 3. Se elibereaza Autorizatia de retransmisie întreprinderii „VIRAVID-LUX” SRL din Chisinau
(director dna Moldovan I.) pentru studioul de televiziune prin cablu din s. Pitusca, rn. Calarasi.
Art. 4. Dlui Tanasevski V., director al întreprinderii „RUFNAT” SRL din or. Cricova, mun. Chisinau, i se
recomanda, în termen rezonabil, sa modifice lista canalelor TV retransmise, cererea privind eliberarea
autorizatiei de retransmisie pentru studioul TV prin cablu „Rufnat-TV” din s. Cosernita, rn. Criuleni, fiind
examinata ulterior.
Art. 5. Controlul asupra executarii prezentei decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere (dl V.
Pulbere).

Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 56
din 24 aprilie 2007
Cu privire la noile liste de canale TV retransmise de unii
distribuitori de servicii, modificarea licentelor de
emisie si eliberarea Deciziei de autorizare
În baza contractelor încheiate pentru anul 2007, întreprinderile „CONTRACT” SRL din or. Sîngerei
(fondatoarea studioului TV prin cablu „CONTRACT” din aceeasi localitate), „Caghet Plus” SRL din or.
Taraclia (fondatoarea studiourilor TV prin cablu „Maria” din or. Taraclia), „Centrul de Telecomunicatii
Leova” (fondatoarea studioului TV prin cablu „Leova TV” din aceeasi localitate), „TSV-COM” SRL din
or. Durlesti (fondatoarea studioului TV prin cablu „TSV-COM” din aceeasi localitate), solicita aprobarea
noii liste de canale.
Societatea comerciala „NORDCOMUNICATII” SRL din mun. Balti, în calitate de fondatoare a
studioului TV prin cablu „Nordcom-TV” din orasele Briceni si Donduseni, solicita excluderea din aria sa
de emisie a localitatii Donduseni.
Societatea comerciala „ARTOBAGO” SRL din s. Corten, rn. Taraclia, în calitate de fondatoare a
studioului TV prin cablu „Cortel” din satele Corten si Tomai, solicita excluderea din aria sa de emisie a
localitatii Tomai.
Societatea comerciala „Maninic-TV Com” SRL din s. Stolniceni, rn. Hîncesti, în calitate de fondatoare a
studioului TV prin cablu „TV Max” din aceeasi localitate, solicita extinderea ariei de emisie asupra
satului Bobeica.
În baza licentei de emisie si a licentei tehnice, SC „ILIXAR-BIS” SRL din or. Hîncesti, fondatoare a
studioului TV prin cablu „Lapusna TV” din aceeasi localitate solicita eliberarea deciziei de autorizare.
Conform prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 si în temeiul celor constatate,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (14 canale) de catre studioul TV prin cablu
„CONTRACT” din or. Sîngerei: Moldova-1, TVR 1, PRO TV Chisinau, N 24, National TV, Favorit
TV, MIR, Pervîi Canal Moldova, TV 7, TV Dixi, Muzica TV, RTR-Planeta, Ren TV, Planeta Sport.
Art. 2. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (16 canale) de catre studioul TV prin cablu „Maria”
din or. Taraclia: Moldova-1, Pervîi Canal Moldova, Pervîi muzîcalinîi canal, India TV, Mnogo TV, 365
Dnei, Avto+, Belarusi TV, UTR, Soyuz, N 24, National TV, Favorit TV, STV-41, TVR 1.
Art. 3. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (22 canale) de catre studioul TV prin cablu „Leova
TV” din or. Leova: Moldova 1, Moldova International, TVR 1, Favorit TV, N 24, National TV,
Minimax, Telesport, NGC, NIT, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, TV XXI, Pervîi muzîcalinîi canal,
India TV, Ren TV, 365 Dnei, RTR-Planeta, Viasat Explorer, Mnogo TV, TV-5 Europe, Acasa.
Art. 4. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (42 canale) de catre studioul TV prin cablu „TSVCOM” din or. Durlesti: Viasat Explorer, Muzica-TV, Viasat History, Acasa, NIT, TVC 21, Moldova-1,
TVR-1, National TV, PRO TV Chisinau, Euro-TV Chisinau, TVR International, Realitatea TV,
Discovery Channel, Favorit TV, N24, TV 1000, Romantica, TV XXI, MIR, NST, UTR, Pervîi
muzîcalinîi canal, NGC, Avto+, 365 Dnei, Mnogo TV, India TV, N 4, Eurosport, Minimax, AlfaOmega TV, RTVI, Ren TV, TNT, Pervîi Canal Moldova, TV 7, Etno, Russkii Illiuzion, Belarusi TV,
TV Dixi, AXA TV.

Art.5. Se exclude din aria de emisie a întreprinderii „NORDCOMUNICATII” SRL, fondatoare a
studioului TV prin cablu „Nordcom-TV”, localitatea Donduseni.
Art. 6. Se exclude din aria de emisie a întreprinderii „ARTOBAGO” SRL, din s. Corten, rn. Taraclia
fondatoare a studioului TV prin cablu „Cortel”, localitatea Tomai.
Art. 7. Se include în aria de emisie a întreprinderii „Maninic-TV Com” SRL din s. Stolniceni, rn.
Hîncesti fondatoare a studioului TV prin cablu „TV Max”, localitatea Bobeica.
Art. 8. Se elibereaza Decizia de autorizare întreprinderii „ILIXAR-BIS” SRL pentru studioul TV prin
cablu „Lapusna TV” din rn. Hîncesti.
Art. 9. Controlul asupra executarii prezentei decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere.
Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 57
din 24 aprilie 2007
Cu privire la aprobarea noii grile de emisie
a postului de radio „Nova”

Conform Deciziei CCA nr. 08 din 16.01.2007, „Recomandari privind implementarea si respectarea
Codului audiovizualului”, întreprinderea „ADVAR” SRL din mun. Chisinau (fondatoare a postului de
radio „NOVA”), solicita aprobarea noii grile de emisie.
În conformitate cu prevederile Art. 39 (2) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 si în
temeiul actelor prezentate Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aproba noua grila de emisie a postului de radio „NOVA” din mun. Chisinau.
Art. 2. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere (dna Copot
G).
Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 58
din 24 aprilie 2007
Cu privire la cererile prealabile ale întreprinderilor
“Ulduz-Grup” SRL, ÎM “SUN Communications” SRL,
„Radio- Star“ SRL, „Канал Единоборств” SRL

“Ulduz-Grup” SRL, prin Cererea prealabila nr. 17/18 din 30.03.07, insista asupra anularii Art. 8, 9 ale
Deciziei CCA nr. 26 din 13.02.07 privind neacordarea frecventelor solicitate prin concurs (90,70 MHz –
Chisinau, 99,50 MHz – Comrat, 101,5 MHz – Balti).
ÎM “SUN Communications” SRL, care a retransmis canalul “Boet”, prin Cererea prealabila nr. 01/1456
din 05.04.07, „Radio- Star“ SRL, care este distribuitor al canalului “Boet”, prin Cererea prealabila nr. 79
din 04.04.07, „Канал Единоборств” SRL din Moscova, care este producator al canalului nominalizat,
solicita revocarea Deciziei CCA nr. 27 din 22.02.07 privind interzicerea difuzarii serviciului de programe
al canalului TV “Boet” (Federatia Rusa) pe teritoriul Republicii Moldova.
Examinarile efectuate, dezbaterile publice, organizate în conformitate cu prevederile Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 si Regulamentul cu privire la procedura si conditiile de
eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie, au demonstrat ca frecventele scoase la
concurs, solicitate de întreprinderea “Ulduz-Grup” SRL, nu i-au fost acordate dat fiind ca ea nu a
acumulat numarul necesar de voturi.
“Probele” întru sustinerea propriilor cereri de revocare a Deciziei CCA nr. 27 din 22.02.07 asupra
canalului TV “Boet”, înaintate de reprezentantii ÎM “SUN Communications” SRL, „Radio- Star“ SRL si
„Канал Единоборств” SRL, nu au nici un suport.
Ca urmare a acestor constatari si în conformitate cu Art. 37-40 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI
din 27.07.2006 si cu Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Cererea prealabila a întreprinderii “Ulduz-Grup” SRL, lipsita de temei, se respinge.
Art. 2. Cererile prealabile ale întreprinderilor ÎM “SUN Communications” SRL, „Radio- Star“ SRL,
„Канал Единоборств” SRL privind revocarea Deciziei CCA nr. 27 din 22.02.07 despre interzicerea
retransmisiei serviciului de programe difuzat de canalul TV “Boet” (Federatia Rusa) pe teritoriul
Republicii Moldova, lipsite de temei, se resping.
Art. 3. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere (dl Pulbere
V.).

Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 60
din 15 mai 2007
Cu privire la anuntarea concursului pentru utilizarea
frecventelor radio si a canalelor TV

În temeiul Art. 23 si 40 (1) j), l) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Deciziei CCA
nr. 7 din 29.11.2006, avizelor Ministerului Dezvoltarii Informationale nr. 01/144 din 22.01.2007 si
01/169 din 24.01.2007, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se anunta concursul pentru utilizarea frecventelor radio si a canalelor TV cu urmatorii parametri:

Frecvente P.A.R. Localitatea Reducerea Polarizarea Înaltimea efectiva
radio maxima, P.A.R. maximala
dBW grade/dBW a antenei, m.
69,44 MHz – 23,0 dBW – Chisinau - Verticala 101
71,00 MHz – 25,0 dBW – Chisinau - Orizontala 121
71,39 MHz – 22,0 dBW – Drochia 185-195/17,0 Verticala 80
91,90 MHz – 33,0 dBW – Causeni 260-320/25,0 Verticala 198
92,00 MHz – 25,0 dBW – Balti - Orizontala 136
92,80 MHz – 26,0 dBW – Chisinau - Orizontala 153
96,20 MHz – 21,0 dBW – Chisinau 230-300/19,0 Verticala 150
101,1 MHz – 31,0 dBW – Proteagailovca 270-330/21,0 Verticala 173
101,4 MHz – 30,0 dBW – Cahul 160-190/20,0
280-320/20,0 Verticala 211
101,7 MHz – 30,0 dBW – Chisinau 320-40/23,0 Verticala 111
102,9 MHz – 25,0 dBW – Anenii-Noi 130-140/23,0
290-330/19,0 Orizontala 71
103,2 MHz – 22,0 dBW – Chisinau - Verticala 60
104,0 MHz – 28,0 dBW – Bender 230-350/10,0 Verticala 130
105,2 MHz – 26,5 dBW – Chisinau 170-230/25,0 Verticala 174
106,4 MHz – 21,0 dBW – Chisinau 270-290/14,2 Verticala 125
106,6 MHz – 37,0 dBW – Comrat 230-20/28,8 Verticala 96
107,1 MHz – 20,0 dBW – Sarata Galbena - Verticala 74
Canale P.A.R. Localitatea Reducerea Polarizarea Înaltimea efectiva
TV maxima, P.A.R. maximala
dBW grade/dBW a antenei, m.
- 9 13,0 dBW Cimislia - Verticala 182
- 23 55,5 dBW Straseni 200-220/47,0 Orizontala 562
- 36 25,5 dBW Hîncesti 200-230/20,0 Verticala 202
- 37 24,9 dBW Cahul - Verticala 269
- 39 31,0 dBW Ungheni 300-20/27,0 Orizontala 373
- 41 25,3 dBW Vulcanesti - Orizontala 50
- 51 22,0 dBW Causeni 200-210/20,0 Verticala 178
- 51 27,0 dBW Chisinau - Orizontala 306
- 52 35,0 dBW Balti - Orizontala 150
- 23 15,0 dBW Corten (Taraclia) - Orizontala 144
- 38 15,0 dBW Tvardita (Taraclia) - Verticala 126

Art. 2. Conditiile pentru prezentarea dosarelor de participare:
1. dosarele vor fi perfectate în limba de stat a Republicii Moldova;
2. dosarele vor fi prezentate Directiei expertiza si licentiere a CCA (tel. 27-74-30) în forma scrisa si
autentificate corespunzator.
Art. 3. Continutul dosarului de participare (solicitarea-tip):
1. organigrama si capitalul institutiei pretendente;
2. datele de identificare ale proprietarului;
3. semnul de identificare (audio/video) al institutiei audiovizuale;
4. continutul si durata programelor propuse;
5. orientarea programului;
6. auditoriul-tinta;
7. sursele de finantare a serviciilor de programe;
8. copiile de pe contractele de procurare a tehnicii necesare sau de arenda a acestora si alte date care
confirma potentialul tehnic al solicitantului;
9. planul de afaceri complet pentru perioada de acoperire a validitatii licentei de emisie solicitate,
informatia referitoare la alte afaceri în domeniul mass-mediei;
10. o declaratie prin care solicitantul confirma compatibilitatea sa cu articolul 66, punct 4 din Codul
Audiovizualului (“o persoana fizica sau juridica, din tara sau strainatate, poate fi investitor sau actionar
majoritar, direct sau indirect, la cel mult 2 radiodifuzori de diferite tipuri”).

Art. 4. Criterii de evaluare a ofertei solicitantilor de frecvente anuntate în concurs de Consiliul
Coordonator al Audiovizualului:
1. Continutul dosarelor în conformitate cu prevederile continute în Codul Audiovizualului, articol
23, punct 3
Licenta de emisie se elibereaza de catre Consiliul Coordonator al Audiovizualului potrivit urmatoarelor
conditii:
a) eliberarea licentei de emisie va avea ca efect respectarea ulterioara a obiectivelor stabilite de
Strategia de acoperire teritoriala cu servicii de programe în concordanta cu Planul national al
frecventelor radioelectrice;
b) eliberarea licentei de emisie va corespunde principiului de asigurare a pluralismului în domeniul
audiovizualului, excluzîndu-se posibilitatea crearii premiselor pentru instituirea monopolului si
concentrarii proprietatii în domeniul audiovizualului si în domeniul mass-mediei în genere, tinîndu-se
cont de gradul în care radiodifuzorii licentiati existenti corespund deja acestei cerinte;
c) decizia de eliberare a licentei va fi luata doar tinîndu-se cont de viabilitatea financiara reala a
solicitantului, în masura în care propunerile acestuia corespund posibilitatilor sale financiare;
d) la eliberarea licentei de emisie, vor avea prioritate solicitantii care ofera servicii de programe proprii,
autohtone si opere europene.
2. Continutul dosarelor în conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura si conditiile de eliberare
a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie si Strategia de acoperire a teritoriului national cu
servicii de programe audiovizuale:
a) cresterea pe etape si în functie de tipul radiodifuzorului, a volumului serviciilor proprii de programe
(SPP) si a volumului programelor de interes (PI) local/regional/national în volumul general de emisie al
radiodifuzorilor, dupa cum urmeaza:

Pentru radiodifuziune:

Radiodifuzor

Etapa I (anul 2008)

Etapa II (anul 2009)

Etapa III (anul 2010)

SPP
(ore/zi)

SPP

SPP

Inclusiv PI

(ore/zi)

(ore/zi)

Inclusiv
PI ore/zi

Inclusiv
PI

(ore/zi)
(ore/zi)
National

10

6

12

8

14

10

Regional

8

4

10

5

12

6

Local

6

3

8

4

10

5

Filiale locale

2

1

3

1,5

4

2

Pentru televiziune:

Radiodifuzor

Etapa I (anul 2008)

Etapa II (anul 2009)

Etapa III (anul 2010)

SPP

SPP
(ore/zi)

SPP

(ore/zi)

Inclusiv
PI
(ore/zi)

Inclusiv
PI

(ore/zi)

Inclusiv
PI
(ore/zi)

(ore/zi)
National

8

3

10

4

12

5

Regional

5

1

6

1,5

7

2

Local

3

0,5

4

1

5

1,5

Filiale locale

1

0,25

1,5

0,5

2

1

b) înfiintarea filialelor locale ale radiodifuzorilor regionali/nationali privati în zonele geografice locale
pentru care nu exista noi frecvente radioelectrice disponibile;
c) ponderea productiei audiovizuale europene în volumul total al emisiei;
d) prioritatea (în procente) a emisiunilor difuzate în limba de stat a Republicii Moldova;
e) prezenta în grila de emisie a programelor educationale si artistice, inclusiv pentru copii;
f) prezenta specialistilor licentiati în functiile-cheie din organigrama solicitantului;

g) în cazul existentei mai multor solicitanti la obtinerea licentei, fostul titular poate avea prioritate, in
functie de:
- modul de respectare a conditiilor prevazute în continutul licentei de emisie pe parcursul termenului de
valabilitate a licentei precedente;
- volumul investitiilor alocate în dezvoltarea audiovizualului national în perioada precedenta de activitate.

Art. 5. Termenul de valabilitate a licentei de emisie: pentru transmisia serviciilor de programe radio,
licenta de emisie se acorda pentru o perioada de 7 ani, pentru transmisia serviciilor de programe televizate
- pentru 7 ani (Codul Audiovizualului, art. 23, punct 5)
Art. 6. Marimea taxei de stat pentru licenta de emisie: 2500 lei.
Art. 7. Materialele pentru concurs se prezinta în termen de 30 de zile din data publicarii în „Monitorul
Oficial”.
Art. 8. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Secretarul CCA (dl Bîrca C.).

Vicepresedinte Ludmila VASILACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 61
din 15 mai 2007
Cu privire la serviciile de programe
ale posturilor „Autoradio”, „Kiss FM”,
„Polidisc-Russcoe Radio”, NIT
Prin Decizia CCA nr. 34 (art. 4) din 6 martie 2007, AO T.E.M.M.A., titularul licentei de emisie pentru
postul „Autoradio”, a fost avertizat public pentru încalcarea prevederilor Art. 11 (3), 21 (1) si 22 (2, 3)
ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 cu specificarea ca respectivele nereguli sa fie
lichidate în termen de 15 zile. Monitorizarea repetata a serviciului de programe, efectuata la 11 aprilie
curent, a depistat derogari repetate de la prevederile art. 21 (1) si 22 (2) ale Codului audiovizualului.
Monitorizarea serviciului de programe al postului de radio „Kiss FM” din 13 aprilie curent (titular de
licenta „Radiocontact” SRL), efectuata pe parcursul a 24 de ore, a atestat derogari de la prevederile Art.
19 (4) si 22 (2) ale Codului Audiovizualului.
În urma monitorizarii serviciului de programe al postului de radio „Polidisc-Russkoe Radio” din 13
aprilie curent (titular de licenta „Radio Polidisc” SRL), efectuata pe parcursul a 24 de ore, au fost
depistate derogari de la prevederile art. 22 (2, 3) din Codul Audiovizualului.
La 4 mai curent, ora 22 si 20 de minute, postul de televiziune NIT (titular de licenta ÎM „Noile Idei
Televizate” SRL) a difuzat emisiunea „Fabricat în Moldova” care a facut publicitate mascata Casei de
comert „Kulik”, specializata în realizarea materialelor de constructie. Mesajul publicitar este preluat de
managerul magazinului si alti colaboratori care nu au fost prezentati, în imagine fiind expuse marfurile
propuse cumparatorilor, pe alocuri cu afisarea pretului. Marfurile comercializate sunt, în mare parte,
produse în strainatate si nu se preteaza genericului emisiunii „Fabricat în Moldova”.
Reiesind din cele expuse, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Pentru derogari repetate de la prevederile Art. 21 (1) si 22 (2) ale Codului audiovizualului nr. 260XVI din 27.07.2006 AO T.E.M.M.A. (director A. Rocotov), titularul licentei de emisie pentru postul
„Autoradio”, i se aplica o sanctiune sub forma de amenda în marime de 2000 lei.
Raspunderea pentru derogarile de legislatie constatate este prevazuta de Art. 38 al. (3) lit. b) al Codului
audiovizualului, Art. 142/1 alin. 1 al Codului cu privire la Contraventiile Administrative.
Amenda aplicata se achita: Beneficiar- Ministerul Finantelor al Republicii Moldova (Bugetul republican),
Trezoreria Centrala, c/f: 1006601000037. Banca beneficiarului- Ministerul Finantelor- Trezoreria
Centrala. Cod: TREZMD2X. Cont de decontare: 33114001, 12301010100. Plata pentru amenda.
Art. 2. În temeiul Art. 38 (2) b), c), 66 (6) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 AO
T.E.M.M.A. (director A. Rocotov), titularul licentei de emisie pentru postul „Autoradio”, se
avertizeaza public.
Art. 3. Pentru derogari de la prevederile Art. 19 (4) si 22 (2) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006 „Radiocontact” SRL (director S. David), titularul licentei de emisie pentru postul de radio
„Kiss FM”, se avertizeaza public.
Art. 4. Pentru derogari de la prevederile Art. 22 (2, 3) al Codului Audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006 „Radio Polidisc” SRL (director V. Galupa), titularul licentei de emisie pentru postul de
radio „Polidisc-Russkoe Radio”, se avertizeaza public.

Art. 5. Pentru derogari de la prevederile Art. 19 (14) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006 ÎM „Noile Idei Televizate” SRL (director S. Batog), titularul licentei de emisie pentru
postul TV „NIT”, i se aplica o sanctiune sub forma de amenda în marime de 2000 lei.
Raspunderea pentru derogarile de legislatie constatate este prevazuta de Art. 38 al. (3) lit. b) al Codului
audiovizualului, Art. 142/1 alin. 1 al Codului cu privire la Contraventiile Administrative.
Amenda aplicata se achita: Beneficiar- Ministerul Finantelor al Republicii Moldova (Bugetul republican),
Trezoreria Centrala, c/f: 1006601000037. Banca beneficiarului- Ministerul Finantelor- Trezoreria
Centrala. Cod: TREZMD2X. Cont de decontare: 33114001, 12301010100. Plata pentru amenda.
Art. 6. Posturile nominalizate îsi vor informa ascultatorii asupra continutului integru al prezentei Decizii
si vor întreprinde masurile necesare pentru excluderea neregulilor depistate.
Art. 7. Controlul privind executarea prezentei Decizii îl exercita Directia monitorizare (dl A. Bîrsa).

Vicepresedinte Ludmila VASILACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 62
din 15 mai 2007
Cu privire la eliberarea autorizatiilor de retransmisie
unor întreprinderi
La 19.04.2007 întreprinderea „RUFNAT” SRL din or. Cricova, mun. Chisinau, a depus o cerere privind
obtinerea Autorizatiei de retransmisie pentru studioul TV prin cablu din s. Cosernita, rn. Criuleni.
Întreprinderea „AMT” SRL, fondatoare a studioului TV prin cablu „Satelit TV”, activeaza în baza
Licentei de emisie nr. 003249 din 11.03.2003. Licenta în cauza prevede desfasurarea activitatii doar în
zona oraselului Aeroport, fiindca la momentul obtinerii ei celelalte retele ale studioului erau date în
arenda. Din ziua rezilierii contractului de arenda, cînd studioul si-a continuat activitatea în baza propriei
licente, ea trebuia sa fie modificata prin extinderea ariei de emisie asupra sectoarelor Ciocana, Rîscani si
Botanica, lucrul ce nu s-a facut. La 3 mai curent întreprinderea „AMT” SRL a depus o cerere pentru
Autorizatia de retransmisie, obtinerea careia va aduce în concordanta activitatea sa cu prevederile legale.
Reteaua de cablu din s. Tomai a fost în componenta studioului „Cortel” din s. Corten, rn. Taraclia. La 24
aprilie curent, prin Decizia CCA nr. 56, aceasta localitate a fost exclusa din aria de emisie a studioului
„Cortel”, iar la 2 mai 2007 întreprinderea „STAMSATELIT-TV” SRL din or. Ceadîr-Lunga a depus la
CCA o cerere privind obtinerea Autorizatiei de retransmisie pentru studioul TV prin cablu „Tomai TV”
din s. Tomai, UTA Gagauzia.
În conformitate cu prevederile Art. 28 al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
Regulamentul cu privire la procedura si conditiile de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiei de
retransmisie, aprobat prin Hotarîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 433 din 28.12.2006, ca urmare
a examinarii cererilor, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Cererea privind eliberarea autorizatiei de retransmisie întreprinderii „RUFNAT” SRL din or.
Cricova, mun. Chisinau (director dl Tanasevski Valeri), pentru studioul prin cablu „Rufnat - TV” din s.
Cosernita, rn. Criuleni, se respinge. Dlui Tanasevski V., directorul întreprinderii nominalizate, i se
recomanda, în termen rezonabil, sa prezinte spre examinare o noua oferta de servicii de programe.
Art. 2. Examinarea cererii privind eliberarea autorizatiei de retransmisie întreprinderii „AMT” SRL din
Chisinau (director dna Fiodorova Svetlana) pentru studioul de televiziune prin cablu „Satelit TV” din
mun. Chisinau se amîna.
Art. 3. Pentru derogari de la prevederile Art. 38 (2) b), d)al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006 „AMT” SRL, titularul licentei de emisie pentru studioul de televiziune prin cablu „Satelit
TV” din mun. Chisinau, se avertizeaza public.
Art. 4. Se elibereaza autorizatia de retransmisie întreprinderii „STAMSATELIT-TV” SRL din CeadîrLunga (director dna Stamova Janna) pentru studioul de televiziune prin cablu „Tomai TV” din s. Tomai,
UTA Gagauzia.
Art. 5. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere (dl V.
Pulbere).

Vicepresedinte Ludmila VASILACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 63
din 15 mai 2007
Retragerea licentei de emisie,
eliberata Centrului de creatie si cultura
„Colinda” din s. Carpineni pentru studioul TV prin eter „INFO-M”

Prin Decizia nr. 75 din 18.10.2005 Consiliul Coordonator al Audiovizualului a acordat Centrului de
creatie si cultura „Colinda” din s. Carpineni, rn. Hîncesti Licenta de emisie nr. 014532 pentru studioul TV
prin eter „INFO-M” din aceeasi localitate.
La data de 24.04.2007 directorul Centrului de creatie si cultura „Colinda” si directorul studioului TV prin
eter „INFO-M” s-au adresat Consiliului cu o cerere în care solicita retragerea licentei nominalizate
deoarece nu mai doresc sa practice acest gen de activitate.
În conformitate cu prevederile Art. 27 (h), Art. 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006 si în temeiul cererii prezentate de catre întreprinderea mentionata, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se retrage Licenta de emisie seria A MMII, nr. 014532 din 18.10.2005, eliberata Centrului de
creatie si cultura „Colinda” din s. Carpineni, rn. Hîncesti pentru studioul TV prin eter „INFO-M” din
aceeasi localitate.
Art. 2. Blancheta licentei de emisie retrasa urmeaza sa fie nimicita prin act de casare.
Art. 3. Modificarile respective se introduc în registrul de licentiere.
Art. 4. Controlul asupra executarii prezentei decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere (dl
Duhlicher I.).

Vicepresedinte Ludmila VASILACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 64
din 15 mai 2007
Cu privire la aprobarea listelor de canale ale unor
distribuitori de servicii si eliberarea Deciziei de autorizare

În baza contractelor încheiate pentru anul 2007, întreprinderile „LN DISC” SRL din. s. Sarata Galbena
(fondatoarea studioului TV prin cablu „SGD” din aceeasi localitate), „Studio AN-TV” SRL din. or.
Anenii Noi (fondatoarea studioului TV prin cablu „AN-TV” din aceeasi localitate), „Reteaua TA-TV”
SRL din s. Izvoare, rn. Falesti (fondatoarea studioului TV prin cablu „RT-TV” din aceeasi localitate),
„GERDAN” SRL din s. Cazaclia, UTA Gagauzia (fondatoarea studioului TV prin cablu „Cazaklia TV”
din aceeasi localitate), „S&L Panifcom” SRL din s. Geamana, rn. Anenii Noi (fondatoarea studioului TV
prin cablu „G-TV” din aceeasi localitate), „Vertamar” SRL din or. Ungheni (fondatoarea studioului TV
prin cablu „VTI”) solicita aprobarea noilor liste de canale TV retransmise.
În baza licentei de emisie si a licentei tehnice, „S&L Panifcom” SRL din s. Geamana, rn. Anenii Noi,
fondatoarea studioului TV prin cablu „G-TV” din aceeasi localitate, „CONTRACT” SRL din or.
Sîngerei, fondatoarea studioului TV prin cablu „Contract” din aceeasi localitate, în baza licentei de emisie
si a licentei tehnice, solicita eliberarea deciziilor de autorizare.
Conform prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 si în temeiul dezbaterilor
publice, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (20 canale) de catre studioul TV prin cablu „SGD” din
s. Sarata Galbena, rn. Hîncesti: Moldova-1, TVR 1, PRO TV Chisinau, Telesport, N 24, National TV,
Favorit TV, Muzica TV, NIT, Pervîi Canal Moldova, TV Dixi, NTV Mir, RTR-Planeta, TV 1000, Viasat
Explorer, India TV, Sport-1, Ren TV, TV-5 Europe, Belarusi TV.
Art. 2. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (30 canale) de catre studioul TV prin cablu „An-TV”
din or. Anenii-Noi: Moldova-1, TVC 21, Euro-TV Chisinau, Muzica-TV, NIT, Pervîi Canal Moldova, TV
Dixi, TVR 1, PRO TV Chisinau, N 24, National TV, Favorit TV, Discovery Channel, TV 7, Minimax, TV-5
Europe, Avto+, NGC, Pervîi muzîcalinîi canal, Ren TV, MIR, Belarusi TV, TNT, NST, TV XXI, UTR, 365
Dnei, Mnogo TV, India TV, Euronews.
Art. 3. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (20 canale) de catre studioul TV prin cablu „RT-TV”
din s. Izvoare, rn. Falesti: Moldova-1, TVR-1, Belarusi TV, NIT, Muzica-TV, UTR, Soiuz, SGU TV,
Topsop TV, Alfa-Omega TV, TVR de Mîine, Pratech TV, N 24, National TV, Favorit TV, Pervîi Canal
Moldova, TVM International, TV-5 Europe, Pervîi muzîcalinîi canal, PRO TV Chisinau.
Art. 4. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (20 canale) de catre studioul TV prin cablu „Cazaklia
TV” din s. Cazaclia, UTA Gagauzia: Moldova 1, TVR 1, GRT, NIT, ALFA-Omega TV, RTR-Planeta, NTV
Mir, MIR, Ren TV, Detskii Mir, Avto+, TV 1000 – Russkoe kino, Mnogo TV, NGC, Pervîi muzîcalinîi
canal, Belarusi TV, Eurosport, Pervîi canal Moldova, TV Dixi, Minimax.
Art. 5. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (17 canale) de catre studioul TV prin cablu „G-TV”
din s. Geamana, rn. Anenii Noi: Moldova-1, TVR-1, TV-5 Europe, Belarusi TV, Pervîi Canal Moldova,
Muizca TV, IndiaTV, Senso, TVC 21, N 24, National TV, Favorit TV, TV Dixi, RTR-Planeta, NTV Mi,
Taraf, Etno.
Art. 6. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (51 canale) de catre studioul TV prin cablu „VTI” din
or. Ungheni: Moldova-1, TVR-1, NIT, TV Dixi, Ramil TV, Pervîi Canal Moldova, N 4, N 24, National TV,

Favorit TV, Minimax, PRO TV Chisinau, Eurosport, Acasa, Telesport, Alfa-Omega TV, TVR de Mîine,
Senso, Euronews, Belarusi TV, Pervîi muzîcalinîi canal, UTR, O-TV, Sport-1, TV XXI, 365 Dnei, India
TV, Avto+, Mnogo TV, TNT, Detskii Mir/Teleclub, Soyuz, TV Tentr International, Planeta Sport, Nase
Kino, RTR-Planeta, Ren TV, NTV Mir, RBK, TV 1000, RTVI, NGC, Animal Planet, Discovery Channel,
Viasat Explorer, Viasat Hisory, DW, TV-5 Europe, Taraf, Etno, Ohota i sport, Rîbalka.
Art. 7. Se elibereaza Decizie de autorizare întreprinderii „S&L Panifcom” SRL din s. Geamana, rn.
Anenii Noi, fondatoarea studioului TV prin cablu „G-TV” din aceeasi localitate.
Art. 8. Se elibereaza Decizie de autorizare întreprinderii „CONTRACT” SRL din or. Sîngerei,
fondatoarea studioului TV prin cablu „Contract” din aceeasi localitate.
Art. 9. Controlul asupra executarii prezentei decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere (dl Pocaznoi
M.).

Vicepresedinte Ludmila VASILACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 65
din 15 mai 2007
Cu privire la examinarea grilei de emisie a studioului
TV prin eter „AVM”

În cadrul sedintei CCA din 24.04.2007, societatii comerciale „AVM” SRL din or. Edinet (fondatoare a
studioului TV prin eter „AVM”), i s-a recomandat sa modifice grila de emisie, tinînd cont de rigorile
Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006. Dl Ciumac V., directorul întreprinderii
nominalizate, a prezentat o noua grila de emisie, dar, prin examinare publica, s-a constatat ca modificarile
operate sunt superficiale.
În conformitate cu prevederile Art. 11, 66 (8) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Cererea SC „AVM” SRL din or. Edinet privind aprobarea grilei de emisie pentru studioul TV prin
eter „AVM” se respinge.
Art. 2. Dlui Ciumac V., directorul întreprinderii nominalizate, i se recomanda, în termen rezonabil, sa
prezinte spre examinare o noua grila de emisie.
Vicepresedinte Ludmila VASILACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 66
din 18 mai 2007
Cu privire la activitatea studioului TV prin cablu
„Acces TV” din sec. Ciocana, mun. Chisinau
Prin Decizia CCA nr. 33 din 25.07.2006, întreprinderii „Acces TV” SRL din mun. Chisinau i-a fost
eliberata Licenta de emisie seria A MMII nr. 014583 pentru retransmiterea a 36 canale TV în sec.
Ciocana, mun. Chisinau, iar la 16.08.2006- Decizia de autorizare, desi nu a prezentat nici un contract de
legalizare a retransmisiilor.
Controlul din 16.05.2007 a demonstrat ca studioul TV prin cablu „Acces TV” retransmite 63 canale TV
în sectorul Buiucani, fapt consemnat prin Actul respectiv. Pe canalele TV retransmise se plaseaza sigla
„Sun TV”, lista canalelor coincide cu cea a ÎM „Sun Communications” SRL. Astfel, întreprinderea
„Acces TV” SRL a încalcat Art. 38 (2) lit. b), d) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
punctele 2.1 si 3.1 b), c) ale conditiilor Licentei de emisie.
În temeiul celor constatate si în conformitate cu prevederile Art. 28, 29, 37, 38, 68 ale Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Pentru nerespectarea conditiilor la Licenta de emisie seria A MMII nr. 014583 din 25.07.2006,
Art. 38 (2) lit. b), d) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, “Acces TV” SRL
(fondatoarea studioului TV prin cablu “Acces TV” din mun. Chisinau) se avertizeaza public.
Art. 2. “Acces TV” SRL va stopa retransmisia canalelor TV care nu sunt prevazute în lista aprobata de
CCA, care nu au suport contractual.
Art. 3. Directia expertiza si licentiere va efectua un control repetat privind constatarea modului de
executare a prezentei Decizii.

Vicepresedinte Ludmila VASILACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 67
din 18 mai 2007
Cu privire la activitatea studioului TV
prin cablu „Satelit TV”

Întreprinderea „AMT” SRL (director ,Fiodorova S.), fondatoare a studioului TV prin cablu „Satelit TV”,
activeaza în baza Licentei de emisie nr. 003249 din 11.03.2003 în sectoarele Ciocana, Rîscani, Botanica
si oraselul Aeroport. Licenta prevede desfasurarea activitatii în zona oraselului Aeroport, dat fiind ca la
eliberarea ei celelalte retele ale studioului erau date în arenda. Din ziua rezilierii contractului de arenda,
studioul si-a continuat activitatea în baza propriei licente, dar ea trebuia sa fie modificata prin extinderea
ariei de emisie asupra sectoarelor Ciocana, Rîscani si Botanica, lucru ce nu s-a facut. La 3 mai curent
întreprinderea „AMT” SRL a depus o cerere pentru eliberarea autorizatiei de retransmisie în mun.
Chisinau, ca urmare a revenirii în legalitate.
Prin Decizia nr. 62 din 15 mai 2007 titularul licentei de emisie nr. 003249 din 11.03.2003, „AMT” SRL, a
fost avertizata public, conditiile de intrare în legalitate urmînd sa fie concretizate.
În temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. „AMT” SRL, fondatoarea studioului TV prin cablu „Satelit TV”, va intra în legalitate prin
stoparea retransmisiei canalelor TV în localitatile (sectoarele) care nu sunt prevazute în licenta de emisie.
Art. 2. „AMT” SRL i se recomanda sa depuna actele necesare pentru modificarea licentei de emisie prin
extinderea ariei de activitate în mun. Chisinau.
Art. 3. Cererea „AMT” SRL privind retragerea licentei de emisie pentru studioul prin cablu „Satelit TV”
si eliberarea autorizatiei de retransmisie se va examina ulterior.
Art. 4. Directia expertiza si licentiere va efectua un control repetat privind modul de executare a prezentei
Decizii.
Vicepresedinte Ludmila VASILACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 68
din 23 mai 2007
Cu privire la difuzarea blocurilor de stiri
de catre M1, Radio Moldova, NIT
în perioada desfasurarii campaniei electorale
la alegerile locale generale din 3 iunie 2007
La 18, 21, 22 mai 2007 CCA a monitorizat programele de stiri ale mai multor posturi radio-TV, inclusiv
M 1, Radio Moldova, NIT, si a constatat ca acestea au încalcat urmatoarele prevederi ale Codului
Audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2007: Art. 7, punct 1- ”În spiritul respectarii libertatilor si a
drepturilor fundamentale ale omului, prin transmisia si retransmisia serviciilor de programe se realizeaza
si se asigura pluralismul politic si social, diversitatea culturala, lingvistica si religioasa, informarea,
educarea si divertismentul publicului”; Art. 7, punct 4, alineat c- ”Pentru a asigura în cadrul emisiunilor
informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistantei si
obiectivitatii, acestia vor plasa fiecare stire astfel încît în cazul subiectelor ce vizeaza situatii de conflict,
sa se respecte principiul de informare din mai multe surse; Art. 10, punct 1- ”În Republica Moldova,
dreptul la informare completa, obiectiva si veridica, dreptul la libera exprimare a opiniilor si dreptul la
libera comunicare a informatiilor prin intermediul mijloacelor de radiodifuziune si televiziune sînt
garantate de lege”; Art. 10, punct 5- ”Radiodifuzorii sînt obligati sa asigure obiectivitatea informarii
consumatorului de programe, favorizînd libera formare a opiniilor”.
În temeiul monitorizarilor, dezbaterilor publice si în calitatea sa de garant al apararii interesului public în
domeniul comunicarii audiovizuale pe principii democratice si a drepturilor consumatorului de programe,
a carui obligatiune este asigurarea supravegherii respectarii exprimarii pluraliste de idei si de opinii în
cadrul programelor transmise de radiodifuzorii aflati sub jurisdictia Republicii Moldova (Art. 41, punct 1,
alineat a), Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Pentru lipsa de pluralism politic si social, nerespectarea principiilor echilibrului social-politic,
echidistantei, principiului de informare din mai multe surse în perioada desfasurarii campaniei electorale
la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 IPNA Compania „Teleradio-Moldova” se avertizeaza
public.
Art. 2. Pentru lipsa de pluralism politic si social, nerespectarea principiilor echilibrului social-politic,
echidistantei, principiului de informare din mai multe surse în perioada desfasurarii campaniei electorale
la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 compania NIT se avertizeaza public.
Art. 3. IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, NIT sunt somate ca în termen de 7 zile sa-si modifice
programele de stiri în corespundere cu rigorile Codului audiovizuialului nr. 260-XVI din 27.07.2007.
Art. 4. Controlul asupra executarii prezentei Decizii este asigurat de Directia Monitorizare (dl Bîrsa A.).

Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 69
din 31 mai 2007
Cu privire la difuzarea blocurilor de stiri de catre “Antena C”
în perioada desfasurarii campaniei electorale
la alegerile locale generale din 3 iunie 2007,
emisia “CTV Nis”
CCA a monitorizat programele de stiri ale mai multor posturi radio-TV si a constatat ca:
Postul de radio “Antena C” din mun. Chisinau (fondator- Compania Radio „Antena C” SRL) a încalcat
Codul Audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2007- Art. 7 (1)- („În spiritul respectarii libertatilor si a
drepturilor fundamentale ale omului, prin transmisia si retransmisia serviciilor de programe se realizeaza
si se asigura pluralismul politic si social, diversitatea culturala, lingvistica si religioasa, informarea,
educarea si divertismentul publicului”); Art. 7 (4) c)- (”Pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative
ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistantei si obiectivitatii,
acestia vor plasa fiecare stire astfel încît... în cazul subiectelor ce vizeaza situatii de conflict, sa se
respecte principiul de informare din mai multe surse); Art. 10 (1)- (”În Republica Moldova, dreptul la
informare completa, obiectiva si veridica, dreptul la libera exprimare a opiniilor si dreptul la libera
comunicare a informatiilor prin intermediul mijloacelor de radiodifuziune si televiziune sînt garantate de
lege”); Art. 10 (5)- (”Radiodifuzorii sînt obligati sa asigure obiectivitatea informarii consumatorului de
programe, favorizînd libera formare a opiniilor”);
La 27 mai 2007 studioul TV prin cablu “CTV Nis” din or. Nisporeni (fondator- “Ravivalnis” SRL) a
difuzat pe frecventa canalului Discovery propriile emisiuni, fapt ce contravene prevederilor Art. 38 (2) g)
al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006- (“…difuzarea pe o alta frecventa sau
nerespectarea datelor tehnice, a zonei sau a parametrilor tehnici prevazuti în licenta de emisie si în licenta
tehnica”).
În temeiul monitorizarilor, dezbaterilor publice, sesizarilor Partidului Social-Liberal din 28 mai 2007,
Aliantei “Moldova Noastra” din or. Nisporeni, Actului respectiv din 29 mai 2007, si în calitatea sa de
garant al apararii interesului public în domeniul comunicarii audiovizuale pe principii democratice si a
drepturilor consumatorului de programe, a carui obligatiune este asigurarea supravegherii respectarii
exprimarii pluraliste de idei si de opinii în cadrul programelor transmise de radiodifuzorii aflati sub
jurisdictia Republicii Moldova (Art. 41 (1) a), Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Pentru lipsa de pluralism politic si social, nerespectarea principiilor echilibrului social-politic,
echidistantei, principiului de informare din mai multe surse în perioada desfasurarii campaniei electorale
la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 Compania Radio „Antena C” SRL, fondatoare a postului de
radio „Antena C”, se avertizeaza public.
Art. 2. Pentru difuzarea pe o alta frecventa, nerespectarea datelor tehnice, a zonei, parametrilor tehnici
prevazuti în licenta de emisie si în licenta tehnica “Ravivalnis” SRL, fondatoarea studioului “CTV Nis”,
se avertizeaza public.
Art. 3. în termen de 7 zile sa-si modifice programele de stiri în corespundere cu rigorile Codului
audiovizuialului nr. 260-XVI din 27.07.2007.
Art. 4. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere.
Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 70
din 31 mai 2007
Cu privire la activitatea studioului TV
prin cablu „Satelit TV”
Licenta de emisie nr. 003249 din 11.03.2003, eliberata întreprinderii „AMT” SRL pentru studioul TV
prin cablu „Satelit TV”, permitea desfasurarea activitatii doar în zona oraselului Aeroport, dat fiind ca la
momentul eliberarii ei celelalte retele ale studioului erau în arenda. Din ziua rezilierii contractului de
arenda, licenta trebuia sa fie modificata prin extinderea ariei de emisie asupra sectoarelor Ciocana,
Rîscani si Botanica din mun. Chisinau, fapt ce a fost neglijat.
CCA, în repetate rînduri, a examinat situatia si a recomandat întreprinderii „AMT” SRL mai multe cai de
activitate legala. „AMT” SRL s-a conformat, solicitînd extinderea ariei de emisie a studioului „Satelit
TV” în sectoarele Ciocana, Rîscani si Botanica din mun. Chisinau.
În conformitate cu prevederile Art. 39-41 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se modifica Licenta de emisie nr. 003249 din 11.03.2003, eliberata întreprinderii „AMT” SRL
pentru studioul TV prin cablu „Satelit TV”, prin extinderea ariei de emisie asupra sectoarelor Ciocana,
Rîscani si Botanica din mun. Chisinau.

Art. 2. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere.

Presedinte Corneliu MIHALACHE

Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 71
din 31 mai 2007
Cu privire la eliberarea autorizatiilor de retransmisie
Societatea Comerciala „TIGOR INTV” SRL din mun. Chisinau solicita eliberarea Autorizatiei de
retransmisie pentru studioul TV prin cablu „Tigor TV” din sec. Botanica, mun. Chisinau (blocurile
locative ale complexului Companiei de constructie „Nour Cost”).
Întreprinderea „PLUS TV CONSTRUCT” SRL din mun. Chisinau a depus setul necesar de documente si
solicita eliberarea Autorizatiei de retransmisie pentru studioul TV prin cablu „PLUS TV” din com.
Hrusova, rn. Criuleni.
Cererea întreprinderii „RUFNAT” SRL din or. Cricova, mun. Chisinau, privind eliberarea Autorizatiei de
retransmisie pentru studioul TV prin cablu „RUFNAT TV”, pe motiv ca selectarea canalelor TV
retransmise nu a fost întemeiata din punct de vedere tehnic (imposibilitatea de a fi receptionate)
examinarea acesteia s-a amînat. Ulterior, lista canalelor TV retransmise s-a modificat.
În conformitate cu prevederile Art. 28 al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se elibereaza Autorizatia de retransmisie întreprinderii „TIGOR INTV” SRL din mun. Chisinau
(director dl Butuc I.) pentru studioul de televiziune prin cablu „Tigor TV” din sec. Botanica, mun.
Chisinau.
Art. 2. Se elibereaza Autorizatia de retransmisie întreprinderii „PLUS TV CONSTRUCT” SRL din mun.
Chisinau (director dl Moisei I.) pentru studioul de televiziune prin cablu „Plus TV” din com. Hrusova, rn.
Criuleni.
Art. 3. Se elibereaza Autorizatia de retransmisie întreprinderii „RUFNAT” SRL din or. Cricova, mun.
Chisinau (director dl Tanasevski V.), pentru studioul de televiziune prin cablu „Rufnat-TV” din s.
Cosernita, rn. Criuleni.
Art. 4. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere.

Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 74
din 31 mai 2007
Retragerea licentei de emisie,
eliberata Agentiei de televiziune
„InterMedia” SRL din mun. Chisinau
pentru studioul TV „Show TV”
Prin Decizia nr. 25 din 23.05.2006 Consiliul Coordonator al Audiovizualului a acordat Agentiei de
televiziune „InterMedia” SRL din mun. Chisinau Licenta de emisie seria A MMII nr. 014573 pentru
studioul TV „Show TV” din aceeasi localitate.
La 23.05.2007 directorul Agentiei de televiziune „InterMedia” SRL s-a adresat Consiliului cu o cerere
prin care solicita, din imposibilitatea de a realiza proiectul, retragerea licentei nominalizate.
În conformitate cu prevederile Art. 27 (h), Art. 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006 si în temeiul cererii, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se retrage Licenta de emisie seria A MMII, nr. 014573 din 23.05.2006, eliberata Agentiei de
televiziune „InterMedia” SRL din mun. Chisinau pentru studioul TV „Show TV” din aceeasi localitate.

Art. 2. Blancheta licentei de emisie retrasa urmeaza sa fie nimicita prin act de casare.

Art. 3. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere.

Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 75
din 31 mai 2007
Cu privire la contestarea “Emico” SRL
a Deciziei CCA nr. 48 din 3 aprilie 2007

“Emico” SRL din or. Nisporeni, prin scrisoarea nr. 78/2 din 25.04.07, solicita reexaminarea hotarîrii CCA
„luata în rezultatul monitorizarii postului de radio Vocea Basarabiei în data de 16 martie curent”.
Conducerea „Emico” SRL considera ca „abaterile înregistrate în rezultatul monitorizarii nu întrunesc
gravitatea care sa dicteze aplicarea masurii de pedeapsa în forma de „avertizare publica”.
La 3 aprilie 2007, prin Art. 3 al Deciziei nr. 48, CCA avertizeaza public „Emico” SRL (director V.
Tîbuleac), titularul licentei de emisie a postului de radio „Vocea Basarabiei”, pentru derogari de la
prevederile Art. 2 al Deciziei CCA nr. 1 din 03.02.2004 (ponderea creatiilor muzicale autohtone în
volumul total de emisie muzicala a posturilor de radio va constitui nu mai putin de 20 la suta) si
stipularile grilei de emisie. Totodata, „Emico” SRL este obligata, în termen de 15 zile, sa lichideze
încalcarile depistate în procesul monitorizarii.
Dezbaterile publice au demonstrat ca Decizia CCA nr. 48 din 3 aprilie 2007 este legala, adoptata în
corespundere cu prevederile Art. 37 (supraveghere si control) si 38 (sanctiuni) ale Codului.
Ca urmare a acestor constatari si în conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006 si a Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Contestarea întreprinderii “Emico” SRL a Deciziei CCA nr. 48 din 3 aprilie 2007 SE RESPINGE
ca nefondata.

Art. 2. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere.

Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr.80
din 19 iunie 2007
Cu privire la eliberarea autorizatiei de retransmisie
SC „PRO TF GRUP” SRL
Societatea Comerciala „PRO TF GRUP” SRL din mun. Chisinau a solicitat eliberarea Autorizatiei de
retransmisie pentru studioul TV prin cablu „PRO TF TV” din satele Drasliceni, Ratus si Loganesti, rn.
Criuleni.
În temeiul examinarii actelor prezentate si în conformitate cu prevederile Art. 28 al Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se elibereaza Autorizatia de retransmisie întreprinderii „PRO TF GRUP” SRL din mun. Chisinau
(director dl Gotuleac E.) pentru studioul TV prin cablu „PRO TF TV” din satele Drasliceni, Ratus si
Loganesti, rn. Criuleni.
Art. 2. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere.
Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 81
din 19 iunie 2007
Cu privire la aprobarea listei canalelor TV retransmise
si extinderea ariei de emisie a studioului prin cablu „BAS-TV”
În temeiul contractelor încheiate pentru anul 2007, întreprinderea „LV-TOPAL” SRL din or.
Basarabeasca în calitate de fondatoare a studioului prin cablu „BAS-TV” din aceeasi localitate solicita
aprobarea noii liste de canale TV retransmise si, cu acordul administratiei publice locale- extinderea ariei
de emisie asupra localitatii Abaclia.
Conform Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aproba noua lista a canalelor TV retransmise (40 canale) de catre studioul prin cablu „BASTV” din or. Basarabeasca: Moldova-1, Bas-TV/TV Dixi, Pervîi Canal Moldova, N 24, National TV,
Favorit TV, Minimax, TVR 1, Belarusi TV, MIR, UTR, BTV, Pervîi muzîcalinîi canal, Soyuz, Jetix Play,
NST, Euronews, Discovery Channel, 365 Dnei, India TV, Mnogo TV, Avto+, Eurosport, Eurosport
(rom.), TV XXI, NGC, TV-5 Europe, Ren TV,TNT, DW, Senso, Inter+, Ohota i Rîbalka, Veselina TV,
TRT International, TV 1000, Russkaia noci, Fashion TV, Rai Uno, BBC prime .
Art. 2. Se include în aria de emisie a studioului prin cablu „BAS-TV” din or. Basarabeasca localitatea
Abaclia.
Art. 3. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere.
Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 82
din 19 iunie 2007
Cu privire la suspendarea actiunii licentelor de emisie
seria A MMII nr. 003363 din 15.06.2004 si
seria A MMII nr. 014516 din 12.07.2005
La 3 mai curent întreprinderea „Masrevsat” SRL din mun. Balti a încheiat Contract de arenda a retelei de
televiziune prin cablu cu întreprinderea „Elechservice Grup” SRL din mun. Balti. Prin cererea nr. 3/7 din
04.06.2007, directorul „Masrevsat” SRL, dl Mascov A., solicita suspendarea temporara a Licentei de
emisie seria A MMII nr. 003363 din 15.06.2004 pentru perioada aflarii în relatii contractuale de arenda.
La cerere a fost anexat contractul de arenda.

Directorul întreprinderii „Laritex-TV” SRL din mun. Chisinau, dl Ciobanu V., prin cererea nr. 22/a din
11.06.2007, solicita suspendarea actiunii Licentei de emisie seria A MMII nr. 014516, eliberata la
12.07.2005 pentru studioul TV prin cablu „LTV” din or. Codru, mun. Chisinau, pe perioada aflarii în
relatii de arenda cu „TSV-COM” SRL din mun. Chisinau (Contractul de arenda nr. 02/07 din 28 mai
2007).
În temeiul celor constatate si în conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260 din
27.07.2006 si a Legii cu privire la arenda nr. 861-XII din 14.01.1992, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se suspenda actiunea Licentei de emisie seria A MMII nr. 003363 din 15.06.2004, eliberata
întreprinderii „Masrevsat” SRL din mun. Balti, pentru perioada aflarii în relatii de arenda cu
„Elechservice Grup” SRL.
Art. 2. Se suspenda actiunea Licentei de emisie seria A MMII nr. 014516 din 12.07.2005, eliberata
întreprinderii „Laritex-TV” SRL din mun. Chisinau, pentru perioada aflarii în relatii de arenda cu „TSVCOM” SRL.
Art. 3. Licenta tehnica a arendasului, în cazul expirarii termenului de valabilitate în perioada aflarii în
relatii de arenda, va fi obtinuta în baza licentei de emisie a arendatorului.
Art. 4. Dupa expirarea termenului contractului de arenda cu întreprinderea arendatoare sau rezilierea lui,
arendatorul revine la statutul juridic anterior.
Art. 5. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere.
Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 83
din 19 iunie 2007
Retragerea licentei de emisie, eliberata Î.M. „Leoveanul”
din or. Leova pentru postul de radio “Unda Adevarului”
La 14.06.2005 CCA a acordat Î.M. „Leoveanul” din or. Leova Licenta de emisie seria A MMII nr.
013447 pentru postul de radio “Unda Adevarului” din aceeasi localitate. La 11.06.2007 titularul solicita
retragerea licentei nominalizate, pe motiv ca nu a reusit sa reorganizeze întreprinderea, sa înceapa emisia.
În conformitate cu prevederile Art. 27 (1) h), 39-41 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se retrage Licenta de emisie seria A MMII nr. 013447 din 14.06.2005, eliberata Î.M. „Leoveanul”
din or. Leova pentru postul de radio “Unda Adevarului”.
Art. 2. Blancheta licentei de emisie retrasa urmeaza sa fie nimicita prin act de casare.
Art. 3. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere.
Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 84
din 26 iunie 2007
Cu privire la eliberarea autorizatiilor de retransmisie
pentru „Oldima” SRL, „Gririmar-TV” SRL
Firma „Oldima” SRL din mun. Chisinau solicita eliberarea Autorizatiei de retransmisie pentru studioul
TV prin cablu „NTV” din mun. Chisinau (Bariera Sculeni) în urmatorul termen de activitate. Licenta de
emisie nr. 003204, în baza careia activeaza, expira la 16.07.2007.
La 15.06.2007 directorul întreprinderii „Gririmar - TV” SRL din s. Scorteni, rn. Telenesti, a depus setul
necesar de documente privind eliberarea Autorizatiei de retransmisie pentru studioul TV prin cablu „SCTV” din aceeasi localitate.
Ca urmare a examinarii actelor si în conformitate cu prevederile Art. 28 al Codului audiovizualului nr.
260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se elibereaza Autorizatia de retransmisie firmei „Oldima” SRL din mun. Chisinau (director dna
Ciapchi A.) pentru studioul TV prin cablu „NTV” din mun. Chisinau (Bariera Sculeni).
Art. 2. Se elibereaza Autorizatia de retransmisie întreprinderii „Gririmar- TV” SRL din s. Scorteni, rn.
Telenesti (director dl Bors G.), pentru studioul TV prin cablu „SC-TV” din aceeasi localitate.
Art. 3. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere.

DECIZIA nr. 85
din 26 iunie 2007
Cu privire la eliberarea licentei de emisie prin satelit
pentru APC „Promo si Punctum” SRL
Agentia de Publicitate si Comert „Promo si Punctum” SRL din mun. Chisinau, fondatoare a studioului
„DTV”, solicita eliberarea licentei de emisie pentru difuzarea programelor prin satelit; spatiul de emisie al
studioului nominalizat este arendat de la „Euro TV- Chisinau”. În procesul examinarii publice s-a
constatat ca actul în care sunt inclusi indicii satelitului care urmeaza sa fie utilizat lipseste, ca
documentele anexate la Cerere au fost întocmite în baza nomenclatorului vechi, din anul 2006,
neautorizate de conducerea întreprinderii.
În temeiul prevederilor Regulamentului cu privire la procedura si conditiile de eliberare a licentelor de
emisie si a autorizatiilor de retransmisie, Art. 25 (1) j) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Examinarea cererii APC „Promo si Punctum” SRL din mun. Chisinau, fondatoare a studioului
„DTV”, privind eliberarea licentei de emisie pentru difuzarea programelor prin satelit se amîna.
Art. 2. Fondatorului studioului „DTV” i se recomanda, în termen rezonabil, sa aduca în ordinea legala
documentele privind eliberarea licentei de emisie pentru difuzarea programelor prin satelit.
Art. 3. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere.

DECIZIA nr. 86
din 26 iunie 2007
Cu privire la schimbarea denumirii
studioului „Ramil TV”, aprobarea grilelor de emisie
pentru posturile „Mega TV”, „Noroc”
Prin cererea nr. 14/16 din 08.06.2007 Compania „Muzic-Ramil” SRL solicita schimbarea denumirii
studioului TV prin eter „Ramil TV” în „Mega TV”.
În cadrul sedintei CCA din 12.04.2007 Societatii Comerciale „Muzic-Ramil” SRL din mun. Chisinau i sa recomandat sa prezente o noua grila de emisie, elaborata în baza Conceptiei generale a serviciului de
programe.
Firma de productie si comert „Music Master” SRL din mun. Chisinau, fondatoarea postului de radio
„NOROC”, solicita aprobarea noii grile de program, prin introducerea urmatoarelor emisiuni: „Hai noroc
de dimineata”, „La cumpana zilei”, „Femeile poarta noroc la Radio Noroc”, „Aproape de noapte”,
„Soapte în noapte”, „Discoteca Radio Noroc”, „Cumetrele”, „Top Potcoava de aur” si „Dedicatii la
pachet”.
În conformitate cu prevederile Art. 39-41 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aproba schimbarea denumirii studioului TV prin eter „Ramil TV” în „Mega TV”.
Art. 2. Se aproba noua grila de emisie a studioului TV prin eter „Mega TV”.
Art. 3. Se aproba noua grila de emisie a postului de radio „NOROC”.
Art. 4. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Directia expertiza si licentiere.

DECIZIA nr. 87
din 26 iunie 2007
Cu privire la anuntarea concursului, Criteriile pentru suplinirea functiilor de membru
al Consiliului de Observatori al Institutiei publice nationale
a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”
În conformitate cu Hotarîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 146-XVI din 22 iunie 2007 Cu privire
la demisia unui membru al Consiliului de Observatori al Institutiei publice nationale a audiovizualului
Compania „Teleradop-Moldova”, Art. 68 (3) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
Deciziei CCA nr. 6, Art. 2, din 29.11.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se anunta concursul pentru suplinirea functiilor de membru al Consiliului de Observatori al
Institutiei publice nationale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (textul se anexeaza).
Art. 2. Anuntul, Criteriile pentru suplinirea functiilor de membru al Consiliului de Observatori al
Institutiei publice nationale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” se dau publicitatii.
Art. 3. Actele pentru concurs se receptioneaza în termen de 10 zile din data publicarii în „Monitorul
Oficial”.
Art. 4. Controlul asupra executarii prezentei Decizii îl exercita Secretarul CCA (dl Bîrca C.).
Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA
Anexa
CONCURS
Prin Decizia nr. 87 din 26 iunie 2007, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunta CONCURSUL
pentru suplinirea functiei de membru al Consiliului de Observatori al Institutiei publice nationale a
audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”.
Concursul stipuleaza urmatoarele Criterii:
1. Este în drept sa candideze la functia de membru al CO persoana care: este cetatean al Republicii
Moldova; are studii superioare în unul din urmatoarele domenii: cultura, arta, cinematografie, jurnalism,
drept, gestiunea financiara si gestiunea întreprinderii comerciale, relatii cu publicul, relatii internationale,
domeniul academic, mas-media, inginerie; are o vechime de munca de cel putin 5 ani în domeniul din
care provine; cunoaste limba de stat a Republicii Moldova; nu are antecedente penale.
2. Functia de membru al CO este incompatibila cu: statutul de parlamentar, de membru al Guvernului, de
membru al CCA; calitatea de detinator, direct sau indirect, de actiuni sau parti ale fondului statutar al
societatilor comerciale cu activitati în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu calitatea de
membru al CO; statutul de salariat al Companiei sau al altui post de radio si televiziune; calitatea de
membru de partid.
3. Candidatii vor depune la sediul CCA (str. Mihai Eminescu, 28, Chisinau), în termen de 10 zile din data
publicarii Concursului în «Monitorul Oficial» un Curriculum Vitae si o fotografie 3x4.
4. Concursul de selectie se va desfasura ulterior, în sedinta publica a CCA.
5. Candidaturile (2) vor fi propuse spre dezbatere si confirmare Parlamentului Republicii Moldova.
Relatii la tel.: 27-75-82.

DECIZIA nr. 88
din 5 iulie 2007
Cu privire la anularea concursului
pentru utilizarea frecventelor radio si a canalelor TV,
anuntat prin Decizia CCA nr. 60 din 15 mai 2007
CCA, în sedinta din 15 mai 2007, a anuntat concursul pentru utilizarea frecventelor radio si a canalelor
TV. Decizia respectiva, nr. 60, frecventele radio si canalele TV, parametrii tehnici, criteriile de evaluare a
ofertei solicitantilor etc. au fost date publicitatii („Monitorul Oficial” nr. 70-73 din 25 mai 2007).
Prin dezbateri publice s-a demonstrat ca procedura demararii concursului nominalizat nu a fost urmata
conform Art. 23 (7) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006.
În temeiul acestor constatari, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Articol unic: Concursul, anuntat prin Decizia CCA nr. 60 din 15 mai 2007, se anuleaza.
Presedinte Corneliu MIHALACHE
Secretar Constantin BÎRCA

DECIZIA nr. 89
din 12 iulie 2007
Cu privire la Concursul pentru suplinirea functiilor de membru
al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”,
anuntat prin Decizia CCA nr. 87 din 26.06.07
In conformitate cu Hotarirea Parlamentului Republicii Moldova nr. 146-XVI din 22 iunie 2007 Cu privire
la demisia unui membru al Consiliului de Observatori al Institutiei publice nationale a audiovizualului
Compania „Teleradio-Moldova”, Art. 56 (3) b) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006
(CCA selecteaza si prezinta Parlamentului cite doi candidati pentru fiecare post vacant), Deciziei CCA nr.
6, Art. 2, din 29.11.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Pentru suplinirea functiilor de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania
„Teleradio-Moldova” se aproba candidatura dlui NAGACEVSCHI Vitalie.
Art. 2. Dat fiind ca a doua candidatura pentru suplinirea functiilor de membru al Consiliului de
Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” nu a fost selectata, se anunta a II-a etapa de concurs
(textul se anexeaza).
Art. 3. Candidaturile vor fi propuse Parlamentului Republicii Moldova pentru desemnarea uneia dintre ele
in functia vacanta de membru al CO al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.
Art. 4. Anuntul, criteriile pentru suplinirea functiilor de membru al Consiliului de Observatori al IPNA
Compania „Teleradio-Moldova” se dau publicitatii.
Art. 5. Actele pentru Concurs se receptioneaza in termen de 10 zile din data publicarii in „Monitorul
Oficial”.
Art. 6. Controlul privind executarea prezentei Decizii il exercita Secretarul CCA (dl Birca C.).
Presedinte

Corneliu MIHALACHE

Secretar

Constantin BIRCA

Anexa
CONCURS
Prin Decizia nr. 89 din 12 iulie 2007, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunta CONCURSUL
pentru suplinirea functiei de membru al Consiliului de Observatori al Institutiei publice nationale a
audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (etapa a II-a).
Concursul stipuleaza urmatoarele Criterii:
1. Este in drept sa candideze la functia de membru al CO persoana care: este cetatean al Republicii
Moldova; are studii superioare in unul din urmatoarele domenii: cultura, arta, cinematografie, jurnalism,
drept, gestiunea financiara si gestiunea intreprinderii comerciale, relatii cu publicul, relatii internationale,
domeniul academic, mas-media, inginerie; cunoaste limba de stat a Republicii Moldova; nu are
antecedente penale.
2. Functia de membru al CO este incompatibila cu: statutul de parlamentar, de membru al Guvernului, de
membru al CCA; calitatea de detinator, direct sau indirect, de actiuni sau parti ale fondului statutar al
societatilor comerciale cu activitati in domenii in care s-ar afla in conflict de interese cu calitatea de
membru al CO; statutul de salariat al Companiei sau al altui post de radio si televiziune; calitatea de
membru de partid.
3. Candidatii vor depune la sediul CCA (str. Mihai Eminescu, 28, Chisinau), in termen de 10 zile din data
publicarii Concursului in «Monitorul Oficial» un Curriculum Vitae si o fotografie 3x4.
4. Concursul de selectie se va desfasura ulterior, in sedinta publica a CCA.
5. Candidatura (1 persoana) va fi propusa spre dezbatere si confirmare Parlamentului Republicii Moldova.
Relatii la tel.: 27-75-82.

DECIZIA nr. 90
din 31 iulie 2007
Despre Hotarirea Parlamentului Republicii Moldova
asupra Raportului cu privire la activitatea CCA in anul 2006
Prin Decizia nr. 19 din 1 februarie 2007, Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica
Moldova a aprobat Raportul cu privire la activitatea CCA in anul 2006. Conform Art. 49 (2) al Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 2707.2006, Raportul nominalizat a fost prezentat Parlamentului
Republicii Moldova spre aprobare. Ca urmare, Parlamentul a adoptat Hotarirea nr. 152-XVI din 5 iulie
2007 asupra raportului cu privire la activitatea CCA in anul 2006, prin care CCA se obliga „sa analizeze
propunerile inaintate de organele de lucru ale Parlamentului si de deputati, in termen de doua luni sa
elaboreze un program de masuri in vederea optimizarii activitatii sale, precum si a tuturor institutiilor
audiovizualului din tara”.
In temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se ia act de Hotarirea Parlamentului Republicii Moldova nr. 152-XVI din 5 iulie 2007 asupra
raportului cu privire la activitatea CCA in anul 2006.
Art. 2. Ca „program de masuri in vederea optimizarii activitatii sale, precum si a tuturor institutiilor
audiovizualului din tara”, Decizia CCA nr. 59 din 10 mai curent si „Strategia de acoperire a teritoriului
cu servicii de programe audiovizuale (2007-2010)” se remit Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamint,
tineret, sport si mijloace de informare in masa a Parlamentului Republicii Moldova.
Art. 3. Controlul privind executarea prezentei Decizii il exercita Presedintele CCA.
Presedinte
Secretar

Corneliu MIHALACHE
Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 91
din 31 iulie 2007
Cu privire la Concursul pentru suplinirea functiilor de membru
al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”,
anuntat prin Decizia CCA nr. 89 din 12.07.07
In conformitate cu Hotarirea Parlamentului Republicii Moldova nr. 146-XVI din 22 iunie 2007 Cu privire
la demisia unui membru al Consiliului de Observatori al Institutiei publice nationale a audiovizualului
Compania „Teleradio-Moldova”, Art. 56 (3) b) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006
(CCA selecteaza si prezinta Parlamentului cite doi candidati pentru fiecare post vacant), Deciziei CCA nr.
6, Art. 2, din 29.11.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Pentru suplinirea functiilor de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania
„Teleradio-Moldova” se aproba candidatura dlui TATARU Tudor.
Art. 2. Candidatura dlui TATARU Tudor se propune Parlamentului Republicii Moldova pentru
desemnarea in functia vacanta de membru al CO al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.
Art. 3. Controlul privind executarea prezentei Decizii il exercita Secretarul CCA (dl Birca C.).
Presedinte

Corneliu MIHALACHE

Secretar

Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 92
din 31 iulie 2007
Cu privire la anuntarea concursului pentru utilizarea
frecventelor radio si canalelor TV
In temeiul Art. 23 si 40 p. j), l) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului
CCA, Regulamentului cu privire la procedura si conditiile de eliberare a licentelor de emisie si a
autorizatiilor de retransmisie, Deciziei CCA nr. 7 din 29.11.2006, avizelor Ministerului Dezvoltarii
Informationale nr. 01/144 din 22.01.2007, nr. 01/169 din 24.01.2007, nr. 01/1068 din 11.05.07, nr.
01/1595 din 16.07.07, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Se anunta concursul pentru utilizarea frecventilor radio si canalelor TV cu urmatorii parametri:
FRECVENTE RADIO:
Frecventele
P.A.R.
Localitatea
Reducerea
Polarizarea
Inaltimea
efectiva
radio
maxima,
P.A.R.
maximala

dBW
69,44 MHz – 23,0 dBW
71,00 MHz – 25,0 dBW
121
71,39 MHz – 22,0 dBW
91,90 MHz – 35,0 dBW
92,00 MHz – 25,0 dBW
92,80 MHz – 26,0 dBW
153
96,20 MHz – 21,0 dBW
99,90 MHz – 35,0 dBW
101,1 MHz – 31,0 dBW
101,4 MHz – 30,0 dBW
280-320/20,0
101,7 MHz – 30,0 dBW
102,9 MHz – 25,0 dBW
290-330/19,0
103,2 MHz – 22,0 dBW
104,0 MHz – 25,0 dBW
105,2 MHz – 26,5 dBW
106,4 MHz – 29,0 dBW
144
106,6 MHz – 37,0 dBW
107,1 MHz – 20,0 dBW

grade/dBW
– Chisinau
– Chisinau
– Drochia
– Causeni
– Balti
– Chisinau
– Chisinau
– Glodeni
– Proteagailovca
– Cahul
Verticala
– Chisinau
– Anenii-Noi
Orizontala
– Chisinau
– Varnita
– Chisinau
– Chisinau

185-195/17,0
270-310/29,0
230-310/19,0
260-340/21,0
160-190/20,0
211
320-40/23,0
130-140/23,0
71
170-230/25,0
-

– Comrat
230-20/28,2
– Sarata Galbena
-

a antenei, m.
Verticala
101
Orizontala
Verticala
Verticala
Verticala
Orizontala
Verticala
Verticala
Verticala

80
100
136

150
150
173

Verticala

Verticala
Verticala
Verticala
Orizontala
Verticala
Verticala

111

60
60
174

96
74

Planul
national al frecventelor in serviciul radiodifuziune sonora terestra
cu modulatie in frecventa

N d/o

Frecventa PAR
(MHz) (dBW)

Azimuturile
sectorului de
reducere PAR

Polarizarea
Hef max
Denumirea
semnalului
1 (m)
statiei 3
2

Starea 4

(grade)/(dBW)
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

90.5

33.0

69.86

150

V

Balti

22.8

50

H

Basarabeasca

71.72

22.8

50

H

Basarabeasca

92.6

33.0

150

V

Cahul

90.4

32.5

289

V

Cahul

68.30

28.0

50

V

Cahul

93.3

24.0

150

V

Cahul

88.0

30.0

350 – 0 / 22.0

130

V

Chisinau

93.5

24.0

70 – 110 / 17.0

110

V

Cimislia

98.0

34.0

100

V

Comrat

69.74

27.0

117

V

Comrat

68.66

13.0

42

V

Corlateni

106.5

25.5

79

V

Criuleni

98.7

22.0

100

V

Dubasari (Ustia)

106.8

37.0

85

H

Floresti

92.1

28.0

80

V

Leova

89.9

21.0

110

V

Leova

100.6

23.0

135

V

Stefan-Voda

69.95

23.0

95

V

Taraclia

92.3

31.0

250 – 300 / 22.0

120

V

Ungheni

93.8

23.0

0 – 20 / 15.0

130

V

Ungheni

72.62

20.0

50

H

Ungheni

94.7

30.0

175

V

Varnita

CANALE TV:
Canalele
P.A.R.
efectiva
TV

50 – 60 / 23.0

80 – 120 / 20.5

90 – 100 / 19.6

330 – 80 / 20.0

Localitatea
maxima,

Reducerea

Polarizarea

Inaltimea

P.A.R.
dBW
-3
19,0 dBW
-8
22,6 dBW
310
-9
13,0 dBW
182
- 23
55,5 dBW
- 23
15,0 dBW
Orizontala
- 24
22,2 dBW
10
- 28
25,1 dBW
- 35
25,5 dBW
50
- 36
25,5 dBW
202
- 36
22,2 dBW
117
- 37
24,9 dBW
100
- 38
15,0 dBW
126
- 38
22,0 dBW
278
- 39
31,0 dBW
- 41
25,3 dBW
50
- 47
15,0 dBW
122
- 49
35,0 dBW
122
- 51
22,0 dBW
100
- 51
35,0 dBW
205
- 52
35,0 dBW
150

maximala
grade/dBW
Briceni
Nisporeni

310-90/14,0
-

Cimislia

-

Straseni
200-220/47,0
Corten (Taraclia)
144
Vulcanesti
Drochia
Glodeni

a antenei, m.
Verticala
Verticala
Verticala
Orizontala

562

Verticala

215-280/20.0
-

Orizontala
Verticala

Hincesti

-

Verticala

Comrat

-

Verticala

Cahul

-

Verticala

Tvardita (Taraclia)

-

Verticala

Vadeni (Floresti)

-

Orizontala

Ungheni
Vulcanesti

86

200-300/20,0
-

Orizontala
Orizontala

Copceac

-

Verticala

Ceadir Lunga

-

Orizontala

Causeni

-

200

363

Verticala

Chisinau

-

Orizontala

Balti

-

Orizontala

Planul
national al canalelor TV in serviciul televiziune terestra analogica
Nr

Canal

Offset PAR,
dBW

1
2
3
4
5
6
7
8

26
45
38
44
45
48
27
52

8N
5N
6N
-6N
-5N
8N
0N
-3N

25.5
25
25.4
25.5
25.5
57.8
25.5
26

Polarizarea2 Denumirea statiei3 Nota4
Azimuturile sectorului Heff
de reducere PAR
max, m1
(grade)/(dBW)
95-115 / 21.5
50
H
Anenii Noi
50
V
Anenii Noi
50
H
Basarabeasca
50
V
Basarabeasca
90
V
Briceni
155
H
Cahul
230-240 / 23.5
50
H
Cainari
190-205 / 23.0
100
V
Calarasi

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

37
55
25
56
55
23
21
35
7
28
52
49
53
35
48
47
52
11
56
25
37
53
29
41
54
53
37
51
53
45
45
22
52
23
45
57
44
38
52
52
30
26

-4N
0N
8N
6N
3N
-5N
9N
6N
8N
0N
6N
7N
-9N
0N
6N
6N
6N
0N
2N
-6N
7N
-8N
-8N
7N
2N
2N
-8N
0N
6N
-6N
0N
-5N
-9N
0N
8N
-6N
1N
-5N
4N
-10N
0N
0N

25
25.5
23.1
25.5
22.5
15
24.8
24.8
11
25.1
25.5
20
25
25
20
22.7
25.5
22.6
23.1
24.5
25.5
25.5
25.4
22.2
25.5
25.5
35.1
25.5
25.5
15
25.5
25
23
21
51
25.5
45
15
25
19
14
25.5

60
50
122
100
50
144
210
70
38
200
112
30
50
50
120
50
75
100
40
50
50
40
160
40
50
100
75
50
50
97
50
50
105
68
155
50
313
126
45
30
75
60

185-195 / 20.0

215-280 / 20.0

70-120 / 17.5

145-225 / 15.0

185-270 / 30.0

240-170 / 11.0

80-120 / 43.0

H
V
V
V
V
H
V
V
V
H
V
V
V
H
V
V
V
H
V
V
V
V
H
V
V
V
H
H
V
V
H
V
V
V
H
V
H
V
V
V
V
V

Cantemir
Cantemir
Ceadir Lunga
Cimislia
Comrat
Corteni
Costesti
Costesti
Costesti, Dubasari
Drochia
Drochia
Falesti
Falesti
Floresti
Floresti
Glodeni
Glodeni
Grozesti
Joltai
Leova
Minjir
Nisporeni
Ocnita
Ocnita
Orhei
Otaci
Riscani
Singerei
Singerei
Sipoteni
Soldanesti
Stefan Voda
Stefan Voda
Sturzeni
Taraclia
Telenesti
Trifesti
Tvardita
Ucrainca
Ustia
Valea Perjei
Varnita

Frecventele si retelele care apartin Intreprinderii de Stat „Radiocomunicatii”
104,5 MHz
250
105,2 MHz

– 43,0 dBW

– Ungheni

-

– 43,0 dBW

– Cahul

-

Orizontala
Orizontala

280
107,6 MHz

– 43,0 dBW

– Mindrestii -Noi,-

Orizontala

260

Reteaua nr. I de radiodifuziune, banda undelor medii
873 KHz – 21,7 dBkW – Chisinau RV-953
1494 KHz – 17,4 dBkW – Cahul RV-949
1494 KHz – 17,4 dBkW – Edinet RV-952

140-2500 20,0 dBkW
regim sincron
regim sincron

Reteaua nr. I de radiodifuziune, banda UCV-CM (64-74 MHz)
72,02 MHz – 42,3 dBW – Straseni RC-658
66,68 MHz – 42,3 dBW – Mindrestii Noi RC-155
67,37 MHz – 42,3 dBW – Cahul RC-348 180-205 / 30.0
70,31 MHz – 42,3 dBW – Edinet RC-114 190 – 280 / 36.0
71,24 MHz – 42,3 dBW – Causeni RC
250
68,00 MHz – 42,3 dBW – Ungheni RC-783 180 – 240 / 34.8

150
120
120

-

Orizontala
Orizontala
Orizontala
Orizontala
Orizontala

200
200
300
200

Orizontala

200

Reteaua nr. I de radiodifuziune, banda FM (88-108 MHz)
100,5 MHz – 43,0 dBW – Straseni
350
104,9 MHz – 43,0 dBW – Mindrestii Noi
260
102,0 MHz – 43,0 dBW – Ungheni
250
103,5 MHz – 40,0 dBW – Cimislia
250
103,3 MHz – 40,0 dBW – Trifesti
260
101,3 MHz – 40,0 dBW – Edinet
170
100,7 MHz – 43,0 dBW – Cahul
280
105,8 MHz – 31,0 dBW – Soroca 350 – 30 / 28.0
106,8 MHz – 31,5 dBW – Leova
206
106,8 MHz – 43,0 dBW – Causeni
220
105,1 MHz – 25,0 dBW – Crocmaz
60 – 80 / 21.0
105,8 MHz – 23,0 dBW – Caplani
10 – 40 / 19.5
105,2 MHz – 27,0 dBW – Naslavcea
20 – 30 / 26.0
103,9 MHz – 13,0 dBW – Mascauti
100,4 MHz – 27,0 dBW – Sanatauca
80 – 210 / 23.5
Reteaua de stat TV nr. II
- 11
51,8 dBW Straseni
- 41
56,2 dBW Mindrestii Noi
- 25
51,5 dBW Trifesti
-1
41,8 dBW Cahul
- 27
24,8 dBW Edinet
-7
35,0 dBW Ungheni
-7
13,0 dBW Hincesti
-8
11,0 dBW Vadul lui Voda

-

225-260 / 48.7
180-260 / 10.0
-

Orizontala
Orizontala
Orizontala
Orizontala
Orizontala
Orizontala
Orizontala
Verticala
Verticala

179

Orizontala
Verticala
Verticala
Verticala
Verticala
Verticala

Orizontala
Orizontala
Orizontala
Orizontala
Orizontala
Orizontala
0rizontala
Orizontala

163
57
134
57
128

200
350
260
325
300
104
18
40

- 12
-1

22,3 dBW Soroca
20 dBW Varnita

-

Verticala
Orizontala

70
45

Art. 2. Conditiile pentru prezentarea dosarelor de participare:
Nomenclatorul actelor pentru participare la concurs:
1. Cererea-model de inscriere la concursul pentru obtinerea licentei de emisie;
2. Copia certificatului de inregistrare a intreprinderii, institutiei, organizatiei;
3. Copia de pe extrasul din Registrul de stat al intreprinderilor si organizatiilor referitor la sediul
intreprinderii, administratorul intreprinderii, fondatorii si genurile de activitate;
4. Copia de pe statutul intreprinderii solicitante, autentificata in modul stabilit, cu anexarea tuturor
modificarilor introduse pe parcurs;
5. Certificatul privind lipsa sau existenta restantelor fata de bugetul public national sau, dupa caz,
contractul de esalonare a datoriilor;
6. Proiectul editorial al radiodifuzorului: scopurile, sarcinile, timpul si volumul de emisie (inclusiv
realizarea programelor proprii, nu mai putin de 30% din volumul total de emisie), tematica si
ponderea lor in procente fata de volumul total de emisie, limba de difuzare a programelor
(emisiunilor realizate in limba de stat, in procente fata de volumul total de emisie proprie, li se
rezerva nu mai putin de 65%, cu exceptia localitatilor care cad sub incidenta art.11 alin.(9) din
Codul audiovizualului), formatul muzical pentru posturile de radio (genul operelor muzicale
preconizate spre difuzare), modul de transmisie (prin unde, prin cablu, prin radioreleu, prin satelit
etc.), raza de emisie si auditoriul consumator de programe;
7. Planul de afaceri care va cuprinde: etapele de realizare a proiectului, asigurarea economica a
proiectului, organigrama institutiei si experienta solicitantului in domeniul audiovizualului,
rezultatele investigarii interesului populatiei fata de proiectul ce urmeaza sa fie realizat;
8. Grila de emisie saptaminala: denumirea emisiunilor, timpul de difuzare, tematica, limba de
realizare si alte componente ale serviciilor de programe;
9. Actul prealabil de procurare a tehnicii necesare sau de arenda a acesteia;
10. Declaratia privind participarea, directa sau indirecta, ori neparticiparea cu capital in fondurile statutare
ale altor societati din domeniul audiovizualului (in procente);
11. Denumirea radiodifuzorului, datele de identificare (inregistrarea semnalelor sonore ale postului de
radio sau grafica siglei studioului TV).
12. Conceptia postului (punctele 6, 8- in varianta electronica).
Nota.
1. Actele se prezinta in limba de stat а Republicii Moldova, culese la calculator, semnate de
administratorul intreprinderii sau de persoana imputernicita;
2. Materialele incluse in pp. 1, 6-8, 10, 11 trebuie sa fie semnate, stampilate, indicindu-se data
perfectarii lor.
3. Copiile documentelor stipulate in pp. 2, 3 si 9 se prezinta impreuna cu originalul (care, dupa
verificare, se restituie solicitantului).
4. Documentele incluse in p. 1, 6, 7 si 8 se prezinta impreuna cu 10 copii.
5. Colaboratorul CCA, care receptioneaza documentele, inmaneaza solicitantului recipisa respectiva.
6. Dosarele vor fi prezentate Directiei expertiza si licentiere a CCA (tel. 27-74-30) in forma scrisa si
autentificate corespunzator
CATRE
Presedintele Consiliului Coordonator
al Audiovizualului din Republica Moldova
CERERE-MODEL
Organizatia__________________________________________________________________

(denumirea completa, statutul juridic)
persoana juridica, inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat a Departamentului Tehnologii
Informationale сu nr. ___________________________________ din «____» ________________ 200__,
Cod fiscal ____________________________________, Cod TVA _____________________________,
tel.:____________________, tel/fax:____________________, E-mail: ___________________________,
cont
current__________________________in_________________________________________________,
(denumirea bancii)
______________________Codul bancii_____________________________________________
in persoana
_________________________________________________________________,
(numele, prenumele, patronimicul, functia, adresa, tel., etc.)
care actioneaza in baza __________________________________________________________________
(statutului, procurii, regulamentului, deciziei CA)
solicita inscrierea la concursul de obtinere a licentei de emisie pentru
_____________________________________________________________________________________
(postul TV /radio prin eter)
frecventa / canalul (de subliniat) ______________________ P.A.R.
max.__________________________
in localitatea__________________________________________________________________________
Presedinte /Director______________________ ____________________________________________
(semnatura)
(numele, prenumele)
Nr. de iesire a documentului ______________
Din „_______” __________________________
L.S.
Art. 3. Criterii de evaluare a ofertei solicitantilor de frecvente anuntate in concurs de Consiliul
Coordonator al Audiovizualului:
1. Continutul dosarelor in conformitate cu prevederile Codului Audiovizualului, articol 23, punct 3
Licenta de emisie se elibereaza de catre Consiliul Coordonator al Audiovizualului potrivit urmatoarelor
conditii:
a) eliberarea licentei de emisie va avea ca efect respectarea ulterioara a obiectivelor stabilite de
Strategia de acoperire teritoriala cu servicii de programe in concordanta cu Planul national al
frecventelor radioelectrice;
b) eliberarea licentei de emisie va corespunde principiului de asigurare a pluralismului in domeniul
audiovizualului, excluzindu-se posibilitatea crearii premiselor pentru instituirea monopolului si
concentrarii proprietatii in domeniul audiovizualului si in domeniul mass-mediei in genere, tinindu-se
cont de gradul in care radiodifuzorii licentiati existenti corespund deja acestei cerinte;
c) decizia de eliberare a licentei va fi luata doar tinindu-se cont de viabilitatea financiara reala a
solicitantului, in masura in care propunerile acestuia corespund posibilitatilor sale financiare;
d) la eliberarea licentei de emisie, vor avea prioritate solicitantii care ofera servicii de programe proprii,
autohtone si opere europene.
2. Continutul dosarelor in conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura si conditiile de eliberare
a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie si Strategia de acoperire a teritoriului national cu
servicii de programe audiovizuale:
a) cresterea pe etape si in functie de tipul radiodifuzorului, a volumului serviciilor proprii de programe
(SPP) si a volumului programelor de interes (PI) local/regional/national in volumul general de emisie al
radiodifuzorilor, dupa cum urmeaza:
Pentru radiodifuziune:
Radiodifuzor

National

Etapa I (anul 2008)
Etapa II (anul 2009)
SPP (ore/zi) Inclusiv PI SPP
Inclusiv PI
ore/zi
(ore/zi)
(ore/zi)
10
6
12
8

Etapa III (anul 2010)
SPP
Inclusiv PI
(ore/zi)
(ore/zi)
14
10

Regional
Local
Filiale locale

8
6
2

4
3
1

10
8
3

5
4
1,5

12
10
4

6
5
2

Pentru televiziune:
Radiodifuzor

National
Regional
Local
Filiale locale

Etapa I (anul 2008)
Etapa II (anul 2009)
Etapa III (anul 2010)
SPP
Inclusiv PI SPP (ore/zi) Inclusiv PI SPP
Inclusiv
(ore/zi)
(ore/zi)
(ore/zi)
(ore/zi)
PI
(ore/zi)
8
3
10
4
12
5
5
1
6
1,5
7
2
3
0,5
4
1
5
1,5
1
0,25
1,5
0,5
2
1

b) infiintarea filialelor locale ale radiodifuzorilor regionali/nationali privati in zonele geografice locale
pentru care nu exista noi frecvente radioelectrice disponibile;
c) ponderea productiei audiovizuale europene in volumul total al emisiei;
d) prioritatea (in procente) a emisiunilor difuzate in limba de stat a Republicii Moldova;
e) prezenta in grila de emisie a programelor educationale si artistice, inclusiv pentru copii;
f) prezenta specialistilor licentiati in functiile-cheie din organigrama solicitantului;
g) in cazul existentei mai multor solicitanti la obtinerea licentei, fostul titular poate avea prioritate, in
functie de:
- modul de respectare a conditiilor prevazute in continutul licentei de emisie pe parcursul termenului de
valabilitate a licentei precedente;
- volumul investitiilor alocate in dezvoltarea audiovizualului national in perioada precedenta de activitate.
Art. 4. Termenul de valabilitate a licentei de emisie: pentru transmisia serviciilor de programe radio,
licenta de emisie se acorda pentru o perioada de 7 ani, pentru transmisia serviciilor de programe televizate
- pentru 7 ani (Codul Audiovizualului, art. 23, punct 5)
Art. 5. Marimea taxei de stat pentru licenta de emisie: 2500 lei.
Art. 6. Receptionarea materialelor pentru participarea la concurs si remedierea neregularitatilor constatate
se efectueaza pe parcursul a 30 de zile din ziua anuntarii concursului pentru utilizarea frecventelor radio
si a canalelor TV in „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. In aceasta perioada, solicitantii
beneficiaza de consultatii necesare completarii corecte a dosarelor.
Art. 7. Retelele scoase in concurs se distribuie integral.
Art. 8. Ultimul termen de prezentare a materialelor pentru concurs este a 30-cea zi din data publicarii
prezentei decizii in „Monitorul Oficial”.
Art. 9. Prezenta Decizie se publica in „Monitorul Oficial”, pe pagina web a Consiliului Coordonator al
Audiovizualului, in alte mijloace de informare in masa din Republica Moldova, inclusiv locale.
Art. 10. Pe parcursul termenului prevazut pentru depunerea ofertelor, CCA va da publicitatii conceptia
serviciilor de programe propuse si informatiile despre participantii la concurs.
Art. 11. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Directia expertiza si licentiere,
Secretarul CCA.
Presedinte
Secretar

Corneliu Mihalache
Constantin Birca

DECIZIA nr. 93
din 31 iulie 2007
Cu privire la noile liste de canale TV retransmise
si eliberarea deciziilor de autorizare
In baza contractelor incheiate pentru anul 2007, intreprinderile „S.G.B. Media” SRL din mun. Chisinau
(fondatoarea studioului TV prin cablu „CTCT” din satul Cairaclia, rn. Taraclia), „Nastas-TV-Service”
SRL din satul Mindresti, raionul Telenesti (fondatoarea studioului TV prin cablu „Nastas-TV” din aceeasi
localitate), „SATPRIM-TV” SRL din orasul Soroca (fondatoarea studioului TV prin cablu „Satprim-TV”
din satul Solcani, rn. Soroca), „I.A.P. Stil-Service” SRL din satul Colibabovca, raionul. Leova
(fondatoarea studioului TV prin cablu „PYAP” din aceeasi localitate), „Marteh-Plus” SRL din mun.
Chisinau (fondatoarea studioului TV prin cablu „M-TV” din s. Cojusna, Ghidighici si or. Singera),
„Parametru -TV” SRL din or. Edinet (fondatoarea studioului TV prin cablu „Fetesti-TV” din s. Fetesti,
rn. Edinet), „ART -TV” SRL din or. Straseni (fondatoarea studioului TV prin cablu „ART-TV” din
aceeasi localitate), „IVELCOR -TV” SRL din s. Lapusna, rn. Hincesti (fondatoarea studioului TV prin
cablu „IVELCOR-TV” din aceeasi localitate), „Albasat-TV” SRL din or. Nisporeni (fondatoarea
studioului TV prin cablu „Albasat TV” din raionul Nisporeni), „PRUT -TV” SRL din or. Cahul
(fondatoarea studiourilor TV prin cablu „PURT-TV” din or. Cahul si satele Rosu, Giurgiulesti, Burlacu,
Alexanderfeld) solicita aprobarea noilor liste de canale TV retransmise.
Societatile comerciale „S.G.B. Media” SRL din mun. Chisinau (fondatoarea studioului TV prin cablu
„CTCT” din satul Cairaclia, rn. Taraclia), „I.A.P. Stil-Service” SRL din satul Colibabovca, raionul.
Leova (fondatoarea studioului TV prin cablu „PYAP” din aceeasi localitate), si „SATPRIM-TV” SRL
din orasul Soroca (fondatoarea studioului TV prin cablu „Satprim-TV” din satul Solcani, rn. Soroca),
prezentind licentele tehnice si contractele de retransmisie, solicita eliberarea deciziilor de autorizare.
Societatea comerciala „Maninic-TV Com” SRL din s. Stolniceni, rn. Hincesti, in calitate de fondatoare a
studioului TV prin cablu „TV Max” din s. Stolniceni, solicita modificarea deciziei de autorizare prin
includerea in aceasta a satului Bobeica. Modificarile la licenta tehnica au fost prezentate.
ONG „Sanatate” din or. Edinet, in calitate de fondatoare a postului de radio „Sanatate”, solicita
modificarea deciziei de autorizare prin includerea in aceasta a frecventelor 66,41 MHz din mun. Chisinau
si 40,46 MHz din or. Calarasi.
Conform prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 si in temeiul celor constatate,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (16 canale) de catre studioul TV prin cablu „CTCT”
din satul Cairaclia, rn. Taraclia: Moldova-1, NIT, Pervii Canal Moldova, Muzica-TV, TVR 1, Etno TV,
Senso TV, TVRM, Taraf TV, STV-41, Belarusi TV, BNT, Travel, TV 1000, Detskii mir, India TV.
Art. 2. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (15 canale) de catre studioul TV prin cablu „NastasTV” din satul Mindresti, rn. Teelenesti: Moldova-1, TVM International, TVR 1, TVR International, TV
K Lumea, TVRM, OTV, N 24, National TV, Favorit TV, Muzica TV, Pervii Canal Moldova, TV Dixi,
Mega TV, NIT.
Art. 3. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (14 canale) de catre studioul TV prin cablu „SatprimTV” din s. Solcani, rn. Soroca: Moldova-1, TVM International, TVR 1, Etno TV, Senso TV, TVRM,
Taraf TV, India TV, NIT, SOR-TV, Pervii Canal Moldova, TV-5 Europe, DW, Belarusi TV.
Art. 4. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (18 canale) de catre studioul TV prin cablu „PYAP”
din s. Colibabovca, rn. Leova: Moldova-1, TVR 1,TVRM, Etno TV, Senso TV, Taraf TV, Ren TV,
RTR-Planeta, RIK, Planeta Sport, BTV, Folklore, Eurosport, Europe TV, 7 days TV, Balkanika, Estate
TV, BBT.
Art. 5. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (24 canale) de catre studioul TV prin cablu „M-TV”
din s. Cojusna, Ghidighici si or. Singera: Moldova-1, TVR-1, Minimax, National TV, Favorit TV, PRO
TV Chisinau, Euro-TV Chisinau, Eurosport, Alfa-Omega TV, NIT, TVC 21, Romantica, TV Dixi,
Pervii Canal Moldova, Muzica TV, TV 7, Viasat Explorer, Ren TV, NGC, TV 1000, Euronews, Avto +,

India TV, 365 Dnei.
Art. 6. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (10 canale) de catre studioul TV prin cablu „FetestiTV” din s. Fetesti, rn. Edinet: Moldova-1, TVR 1, N 24, National TV, Favorit TV, NIT, PRO TV
Chisinau, Pervii Canal Moldova, Muzica-TV, TV-5 Europe.
Art. 7. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (35 canale) de catre studioul TV prin cablu „ARTTV” din or. Straseni: Moldova-1, TVR 1, Alfa-Omega TV, Euronova, ART-TV, PRO TV Chisinau,
Euro-TV Chisinau, National TV, Favorit TV, Minimax, Eurosport, NGC, Discovery Channel, TV
Dixi, Muzica TV, Mega TV, Pervii canal Moldova, NIT, TV 7, TV-5 Europe, DW, UTR, Belarusi TV,
MIR, Soyuz, TV XXI, RTR-Planeta, 365 Dnei, India TV, Mnogo TV, Avto+, Pervii muzicailnii canal,
TV 1000, TBN, RBK.
Art. 8. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (19 canale) de catre studioul TV prin cablu
„IVELCOR-TV” din s. Lapusna, rn. Hincesti: Moldova-1,TVM International, TVR 1, Minimax,
National TV, Favorit TV, N 24, TVRM, TV K Lumea, Pervii Canal Moldova, TV Dixi, Muzica TV,
NTV Mir, RTR Planeta, Viasat Sport, TV-5 Europe, DW, MIR, Belarusi TV.
Art. 9. Se aproba noua lista a canalelor retransmise (50 canale) de catre studioul TV prin cablu „AlbasatTV” din rn. Nisporeni: Moldova-1, TVR-1, TV-5 Europe, DW, Pervii Canal Moldova, TV Dixi, TV 7,
Europsort, Euronews, Euronova, TVRI, Minimax, National TV, Favorit TV, N24, Realitatea TV, PAX
TV, PRO TV Chisinau, TVRM, Etno, OTV, Kiss TV, Telesport, Muzica TV, Discovery Channel,
Animal Planet, Reality TV, Viasat History, Viasat Explorer, Romantica, NGC, TV 1000, TV 1000
Russkoe kino, TV XXI, O-TV, NST, RTVi, Ohota i Ribalka, Drive, TVT Inetrn., TNT, Mnogo TV,
India TV, 365 Dnei, Komedia TV, Ren TV, Planeta Sport, Pervii muzicalinii canal, RTR-Planeta, TVM
International.
Art. 10. Dlui Chiosa D., director al studioului TV prin cablu „PRUT TV” din or. Cahul, i se recomanda,
in termen rezonabil, sa prezinte spre examinare o noua lista de canale TV retransmise, insotita de un
concept amplu al programelor.
Art. 11. Se elibereaza Decizie de autorizare intreprinderii „S.G.B. Media” SRL din mun. Chisinau pentru
studioul TV prin cablu „CTCT” din satul Cairaclia, rn. Taraclia.
Art. 12. Se elibereaza Decizie de autorizare intreprinderii „I.A.P. Stil-Service” SRL din satul
Colibabovca, raionul. Leova pentru studioul TV prin cablu „PYAP” din aceeasi localitate.
Art. 13. Se elibereaza Decizie de autorizare intreprinderii SATPRIM-TV” SRL din orasul Soroca pentru
studioul TV prin cablu „Satprim-TV” din satul Solcani, rn. Soroca.
Art. 14. Se modifica Decizia de autorizare nr. 003265 din 23.03.04 eliberata intreprinderii „Maninic TV
Com” SRL prin includerea satului Bobeica.
Art. 15. Se modifica Decizia de autorizare nr. 013406 din 02.02.05 eliberata ONG „Sanatate” prin
includerea frecventelor 66,41 MHz din mun. Chisinau si 40,46 MHz din or. Calarasi.
Art. 16. Controlul asupra executarii prezentei decizii il exercita Directia expertiza si licentiere.
Presedinte

Corneliu MIHALACHE

Secretar

Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 94
din 31 iulie 2007
Cu privire la excluderea unor frecvente
din aria de emisie a posturilor de radio „Veritas FM” si „Ecou”
La 22 decembrie 2004 editurii „LUGAL CR” SRL din mun. Chisinau i s-a eliberat licenta de emisie
pentru postul de radio „Veritas FM”. Prin Decizia CCA nr. 79 din 22.12.2004 intreprinderea nominalizata
a obtinut frecvente in urmatoarele localitati: Chisinau, Briceni, Drochia si Ocnita. La 10 iulie 2007, insa,
„LUGAL CR” SRL a depus o cerere pentru excluderea din aria sa de emisie a frecventelor 107,1 MHz –
Drochia, 107,3 MHz – Ocnita si 100,5 MHz – Briceni.
Intreprinderea „AER-Comunicatie” SRL, fondatoarea postului de radio „ECOU” din mun. Chisinau, la 25
iulie 2006 si-a extins aria de emisie prin includerea frecventei 71,39 MHz – Drochia. Inaintind ca motiv
situatia financiara precara, societatea solicita excluderea din aria de emisie a frecventei nominalizate.
In conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se exclud din aria de emisie a postului de radio „Veritas FM” urmatoarele frecvente: 107,1 MHz
– Drochia; 107,3 MHz – Ocnita; 100,5 MHz – Briceni.
Art. 2. Frecventele 107,1 MHz – Drochia, 107,3 MHz – Ocnita, 100,5 MHz – Briceni se remit
Ministerului Dezvoltarii Informationale.
Art. 3. Se exclude din aria de emisie a postului de radio „ECOU” frecventa 71,39 MHz – Drochia.
Art. 4. Frecventa 71,39 MHz – Drochia se anunta in concurs.
Art. 5. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Directia expertiza si licentiere.
Presedinte
Secretar

Corneliu MIHALACHE
Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 95
din 31 iulie 2007
Cu privire la activitatea CCA
in trimestrele I si II ale anului 2007
Conform Art. 49 (5) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului trimestrial intocmeste un raport privind modul in care isi exercita atributiile. Rapoartele
cu privire la activitatea CCA in trimestrele I si II ale anului 2007 au fost examinate public, membrii CCA
inaintind mai multe propuneri si sugestii in vederea optimizarii activitatii instituiei de reglementare in
domeniul audiovizualului autohton.
Ca urmare, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se ia act de rapoartele cu privire la activitatea CCA in trimestrele I si II ale anului 2007 (se
anexeaza).
Art. 2. Membrii CCA vor completa Rapoartele nominalizate cu o Nota descriptiva asupra activitatii sale
in trimestrele I si II ale anului 2007.
Art. 3. Rapoartele, Nota se fac publice.
Art. 4. Controlul privind executarea prezentei Decizii il exercita Secretarul CCA.
Presedinte
Secretar

Corneliu MIHALACHE
Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 96
din 31 iulie 2007
Cu privire la revocarea dlui Corneliu MIHALACHE
din functia de presedinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului
din Republica Moldova
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat si a dezbatut public activitatea dlui Corneliu
MIHALACHE ca presedinte al institutiei nominalizate si a constatat ca Domnia Sa nu si-a onorat pe
deplin atributiile, nu a reprezentat in mod corespunzator CCA in organele statului, in tara si peste hotare,
a tainuit mai multe informatii cu tangenta la activitatea CCA sau a informat tardiv membrii CCA cu
privire la acestea, nu a contribuit suficient la dezvoltarea posturilor radio-TV locale si autohtone.
Potrivit Art. 45 (2) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, „Presedintele Consiliului
Coordonator al Audiovizualului este responsabil de activitatea consiliului si de buna exercitare a
functiilor acestuia”; Conform prevederilor Statutului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, aprobat
prin Hotarirea Parlamentului nr. 433-XVI din 28.12.2006 (Art. 14), „Alegerea si revocarea presedintelui
si/sau a vicepresedintelui Consiliului se fac, prin vot deschis, cu simpla majoritate de voturi, in conditiile
legii”, (Art. 19) „Presedintele reprezinta Consiliul in relatiile acestuia cu Parlamentul, cu Presedintia
Republicii Moldova, cu Guvernul, cu persoanele juridice din domeniul radiodifuziunii si din cel al
televiziunii, cu partidele si formatiunile politice, cu alte autoritati publice si persoane juridice, precum si
in relatiile internationale”.
In temeiul Art. 39, 45 (1), (2), (3), (7), 48 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Art. 5,
7, 8, 13, 14, 15, 19, 23 din Statutul Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Dl Corneliu MIHALACHE se revoca din functia de presedinte al Consiliului Coordonator al
Audiovizualului din Republica Moldova.
Art. 2. In functia de presedinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova se
desemneaza dl Vlad TURCANU, membru al CCA.
Art. 3. Prezenta Decizie se publica in „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

Vicepresedinte

Ludmila VASILACHE

Secretar

Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 100
din 25 septembrie 2007
Bilantul concursului pentru utilizarea frecventelor
radio, anuntat prin Decizia CCA
nr. 92 din 31 iulie 2007
In temeiul Art. 23 si 40 p. (1), lit. j) si l) ale Codului Audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
Deciziei CCA nr. 07 din 29.11.2006, la 31 iulie 2007 Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anuntat
concursul pentru utilizarea unui set de frecvente radio.
La concurs s-au inscris 33 intreprinderi, inclusiv 10 care anterior au emis pe frecventele respective si 23
care intentioneaza sa-si extinda raza de emisie sau sa-si inceapa activitatea in domeniul audiovizualului.
Tinind cont de prevederile Art. 6, 8, 11 si 12 ale Codului Audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
Art. 7, 8, 9, 10 si 11 ale Regulamentului cu privire la procedura si conditiile de eliberare a licentelor de
emisie si a autorizatiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. La concursul pentru utilizarea frecventei 69,44 MHz – Chisinau a participat FCC „Micul
Samaritean” din Chisinau pentru postul de radio „Micul Samaritean” (pentru urmatorul termen de
activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (8 PRO, 1 CONTRA)
invingator se declara FCC „Micul Samaritean” pentru frecventa 69,44 MHz – Chisinau.
Art. 2. La concursul pentru utilizarea frecventei 91,9 MHz – Causeni au participat: A.O. „T.E.M.M.A.”
din Chisinau pentru postul de radio „Autoradio/Avtoradio” (pentru urmatorul termen de activitate),
„Emico” SRL din Nisporeni pentru postul de radio „Vocea Basarabiei” (extinderea razei de emisie),
„Rezalt Media” SRL din Balti pentru postul de radio „M-Radio” (pentru primul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (5 PRO, 4 CONTRA)
invingator se declara „Emico” SRL din Nisporeni pentru frecventa 91,9 MHz – Causeni.
Art. 3. La concursul pentru utilizarea frecventei 92,0 MHz – Balti au participat: „Eresenia” SRL din
Balti pentru postul de radio „Radio Vanoles” (pentru urmatorul termen de activitate), „Radio Planeta”
SRL din Balti pentru postul de radio „Retro-Moldova” (pentru primul termen de activitate), A.O.
„T.E.M.M.A.” din Chisinau pentru postul de radio „Autoradio/Avtoradio” (extinderea razei de emisie),
„Basaradio” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Europa Plus Moldova” (extinderea razei de
emisie).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (6 PRO, 3 CONTRA)
invingator se declara „Radio Planeta” SRL din Balti si i se elibereaza Licenta de emisie pentru
frecventa 92,0 MHz – Balti.
Art. 4. La concursul pentru utilizarea frecventei 92,8 MHz – Chisinau au participat: „Timpuri Noi” SRL
din Chisinau pentru postul de radio „Univers FM” (pentru urmatorul termen de activitate), „Media FM”
SRL din Slobozia pentru postul de radio „Umor FM” (pentru primul termen de activitate), „Media Global
Inter Telegrup” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Sport FM” (pentru primul termen de activitate);
la concursul pentru utilizarea frecventei 101,4 MHz – Cahul s-au inscris „Timpuri Noi” SRL din
Chisinau pentru postul de radio „Univers FM” (pentru urmatorul termen de activitate), „Aer
Comunicatie” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Radio 7” (pentru extinderea razei de emisie).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (respectiv, 5 PRO-4
CONTRA si 7 PRO-2 CONTRA) invingator se declara „Timpuri Noi” SRL din Chisinau si i se
elibereaza Licenta de emisie pentru frecventele 92,8 MHz – Chisinau, 101,4 MHz – Cahul.
Art. 5. La concursul pentru utilizarea frecventei 96,2 MHz – Chisinau a participat Organizatia
Obsteasca de Informare din Singera pentru postul de radio „Radio Singera” (pentru urmatorul termen de
activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (9 PRO, 0 CONTRA)
invingator se declara Organizatia Obsteasca de Informare din Singera si i se elibereaza Licenta de
emisie pentru frecventa 96,2 MHz – Chisinau.

Art. 6. La concursul pentru utilizarea frecventei 99,9 MHz – Glodeni a participat „Megan TV” SA din
Chisinau pentru postul de radio „Radio Prim” (pentru urmatorul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (9 PRO, 0 CONTRA)
invingator se declara „Megan TV” SA din Chisinau si i se elibereaza Licenta de emisie pentru frecventa
99,9 MHz – Glodeni.
Art. 7. La concursul pentru utilizarea frecventelor 101,1 MHz – Proteagailovca, 101,7 MHz –
Chisinau, 106,6 MHz – Comrat, 104,5 MHz – Ungheni, 105,2 MHz – Cahul, 107,6 MHz –
Mindrestii Noi a participat „Dixi Media Grup” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Hit FM”
(pentru urmatorul termen de activitate); la concursul pentru utilizarea frecventei 93,5 MHz – Cimislia au
participat: „Radio Poli Disc” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Radio Plai” (extinderea razei de
emisie), „Emico” SRL din Nisporeni pentru postul de radio „Vocea Basarabiei” (extinderea razei de
emisie), Centrul de promovare a sanatatii „Sanatatea” ONG din Edinet pentru postul de radio „Sanatate”
(extinderea razei de emisie), „Aer Comunicatie” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Radio 7”
(extinderea razei de emisie), „Dixi Media Grup” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Hit FM”
(extinderea razei de emisie), AP „Uniunea Producatorilor de Fonograme si Videograme” din Chisinau
pentru postul de radio „Scaparici” (extinderea razei de emisie), FPC „Music Master” SRL din Chisinau
pentru postul de radio „Noroc” (extinderea razei de emisie), I.M. „Telemedia Group” SA din Chisinau
pentru postul de radio „Telemedia” (pentru primul termen de activitate), iar la concursul pentru utilizarea
frecventei 89,9 MHz – Leova s-au inscris „Radio Poli Disc” SRL din Chisinau pentru postul de radio
„Radio Poli Disc – Russkoe Radio” (extinderea razei de emisie), „Aer Comunicatie” SRL din Chisinau
pentru postul de radio „Radio 7” (extinderea razei de emisie), „Dixi Media Grup” SRL din Chisinau
pentru postul de radio „Hit FM” (extinderea razei de emisie).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (respectiv, 8 PRO- 1
CONTRA si 5 PRO- 4 CONTRA pentru celelalte) invingator se declara „Dixi Media Grup” SRL din
Chisinau si i se elibereaza Licenta de emisie pentru frecventele: 101,1 MHz – Proteagailovca, 101,7
MHz – Chisinau, 106,6 MHz – Comrat, 104,5 MHz – Ungheni, 105,2 MHz – Cahul, 107,6 MHz –
Mindrestii Noi, 93,5 MHz- Cimislia, 89,9 MHz-Leova.
Art. 8. La concursul pentru utilizarea frecventelor: 102,9 MHz – Anenii Noi, 104,0 MHz – Varnita,
106,4 MHz – Chisinau, 107,1 MHz – Sarata Galbena a participat „Basaradio” SRL din Chisinau pentru
postul de radio „Europa Plus Moldova” (pentru urmatorul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (8 PRO, 1 CONTRA)
invingator se declara „Basaradio” SRL din Chisinau si i se elibereaza Licenta de emisie pentru
frecventele 102,9 MHz – Anenii Noi, 104,0 MHz – Varnita, 106,4 MHz – Chisinau, 107,1 MHz –
Sarata Galbena.
Art. 9. La concursul pentru utilizarea frecventei 103,2 MHz – Chisinau a participat A.O. „T.E.M.M.A.”
din Chisinau pentru postul de radio „Autoradio/Avtoradio” (pentru urmatorul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (6 PRO, 3 CONTRA)
invingator se declara A.O. „T.E.M.M.A.” din Chisinau si i se elibereaza Licenta de emisie pentru
frecventa 103,2 MHz – Chisinau.
Art. 10. La concursul pentru utilizarea frecventei 105,2 MHz – Chisinau a participat „Aer Comunicatie”
SRL din Chisinau pentru postul de radio „Radio 7” (pentru urmatorul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (7 PRO, 2 CONTRA)
invingator se declara „Aer Comunicatie” SRL din Chisinau si i se elibereaza Licenta de emisie pentru
frecventa 105,2 MHz – Chisinau.
Art. 11. La concursul pentru utilizarea Retelei nr. 1 de radiodifuziune, banda undelor medii, a
participat IPNA Compania „Teleradio Moldova” din Chisinau pentru postul de radio „Radio Moldova”
(pentru urmatorul termen de activitate); la concursul pentru utilizarea Retelei nr. 1 de radiodifuziune,
banda FM, au participat: IPNA Compania „Teleradio Moldova” din Chisinau pentru postul de radio
„Radio Moldova” (pentru urmatorul termen de activitate), „Priormedia” SRL din Chisinau pentru postul
de radio „Lady FM” (pentru primul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (respectiv, 7 PRO- 2
CONTRA si 6 PRO-3 CONTRA) invingator se declara IPNA Compania „Teleradio Moldova” din
Chisinau si i se elibereaza Licenta de emisie pentru utilizarea Retelei nr. 1 de radiodifuziune, banda

undelor medii si banda FM.
Art. 12. La concursul pentru utilizarea frecventei 90,5 MHz – Balti au participat: I.M. „Mediapro” SRL
din Chisinau pentru postul de radio „PRO FM” (extinderea razei de emisie), „Radio Poli Disc” SRL din
Chisinau pentru postul de radio „Radio Plai” (extinderea razei de emisie), „Emico” SRL din Nisporeni
pentru postul de radio „Vocea Basarabiei” (extinderea razei de emisie), Centrul de promovare a sanatatii
„Sanatatea” ONG din Edinet pentru postul de radio „Sanatate” (extinderea razei de emisie), „Timpuri
Noi” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Univers FM” (extinderea razei de emisie), „Aer
Comunicatie” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Radio 7” (extinderea razei de emisie),
„Intermass-Media” SRL din Balti pentru postul de radio „Radio Open” (pentru primul termen de
activitate), „Radio-RBS” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Radio Stil” (pentru primul termen de
activitate), „PROMO PRO” SRL din Balti pentru postul de radio „RFF FM” (pentru primul termen de
activitate), AP „Uniunea Producatorilor de Fonograme si Videograme” din Chisinau pentru postul de
radio „Scaparici” (extinderea razei de emisie), „Antena C” SRL din Chisinau pentru postul de radio
„Antena C” (extinderea razei de emisie), I.M. „Telemedia Group” SA din Chisinau pentru postul de radio
„Telemedia” (pentru primul termen de activitate), „Rezalt Media” SRL din Balti pentru postul de radio
„M-Radio” (pentru primul termen de activitate), „Priormedia” SRL din Chisinau pentru postul de radio
„Lady FM” (pentru primul termen de activitate), iar la concursul pentru utilizarea frecventei 88,0 MHz –
Chisinau s-au inscris „Emico” SRL din Nisporeni pentru postul de radio „Vocea Basarabiei” (extinderea
razei de emisie), „Brandson” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Umor si Piper FM” (pentru primul
termen de activitate), „PROMO PRO” SRL din Balti pentru postul de radio „RFF FM” (pentru primul
termen de activitate), „Antena C” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Antena C” (extinderea razei
de emisie), „Media Centru” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Tezaur” (pentru primul termen de
activitate), I.M. „Telemedia Group” SA din Chisinau pentru postul de radio „Telemedia” (pentru primul
termen de activitate), „Campus Communications” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Campus”
(pentru primul termen de activitate), „Alex Media Grup” SRL din Cupcini pentru postul de radio
„Milenium” (pentru primul termen de activitate), „Rezalt Media” SRL din Balti pentru postul de radio
„M-Radio” (pentru primul termen de activitate), „Priormedia” SRL din Chisinau pentru postul de radio
„Lady FM” (pentru primul termen de activitate); la concursul pentru utilizarea frecventei 94,7 MHz –
Varnita s-au inscris- „Radio Poli Disc” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Radio Plai” (extinderea
razei de emisie), Emico” SRL din Nisporeni pentru postul de radio „Vocea Basarabiei” (extinderea razei
de emisie), Centrul de promovare a sanatatii „Sanatatea” ONG din Edinet pentru postul de radio
„Sanatate” (extinderea razei de emisie), „Timpuri Noi” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Univers
FM” (extinderea razei de emisie), „Aer Comunicatie” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Radio 7”
(extinderea razei de emisie), „Dixi Media Grup” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Hit FM”
(extinderea razei de emisie), „Antena C” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Antena C” (extinderea
razei de emisie), I.M. „Telemedia Group” SA din Chisinau pentru postul de radio „Telemedia” (pentru
primul termen de activitate), „Rezalt Media” SRL din Balti pentru postul de radio „M-Radio” (pentru
primul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (respectiv, 6 PRO, 3
CONTR si 5 PRO, 4 CONTRA) invingator se declara „Antena C” SRL din Chisinau pentru frecventele
90,5 MHz – Balti, 88,0 MHz – Chisinau, 94,7 MHz – Varnita.
Art. 13. La concursul pentru utilizarea frecventei 90,4 MHz – Cahul au participat: I.M. „Mediapro” SRL
din Chisinau pentru postul de radio „PRO FM” (extinderea razei de emisie), Centrul de promovare a
sanatatii „Sanatatea” ONG din Edinet pentru postul de radio „Sanatate” (extinderea razei de emisie),
„Radio-RBS” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Radio Stil” (pentru primul termen de activitate),
„Rezalt Media” SRL din Balti pentru postul de radio „M-Radio” (pentru primul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (5 PRO, 4 CONTRA)
invingator se declara I.M. „Mediapro” SRL din Chisinau pentru fecventa 90,4 MHz – Cahul.
Art. 14. La concursul pentru utilizarea frecventei 106,5 MHz – Criuleni au participat: „Radio Poli Disc”
SRL din Chisinau pentru postul de radio „Radio Plai” (extinderea razei de emisie), „Emico” SRL din
Nisporeni pentru postul de radio „Vocea Basarabiei” (extinderea razei de emisie), Centrul de promovare a
sanatatii „Sanatatea” ONG din Edinet pentru postul de radio „Sanatate” (extinderea razei de emisie), AP
„Uniunea Producatorilor de Fonograme si Videograme” din Chisinau pentru postul de radio „Scaparici”
(extinderea razei de emisie), FPC „Music Master” SRL din Chisinau pentru postul de radio „Noroc”

(extinderea razei de emisie), I.M. „Telemedia Group” SA din Chisinau pentru postul de radio
„Telemedia” (pentru primul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (5 PRO, 4 CONTRA)
invingator se declara „Radio Poli Disc” SRL din Chisinau pentru frecventa 106,5 MHz – Criuleni.
Art. 15. La concursul pentru utilizarea frecventei 98,7 MHz – Dubasari (Ustia) au participat: Centrul de
promovare a sanatatii „Sanatatea” ONG din Edinet pentru postul de radio „Sanatate” (extinderea razei de
emisie), I.M. „Telemedia Group” SA din Chisinau pentru postul de radio „Telemedia” (pentru primul
termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (5 PRO, 4 CONTRA)
invingator se declara Centrul de promovare a sanatatii „Sanatatea” ONG din Edinet pentru frecventa
98,7 MHz – Dubasari (Ustia).
Art. 16. La concursul pentru utilizarea frecventei 92,1 MHz – Leova au participat: „Radio Poli Disc”
SRL din Chisinau pentru postul de radio „Radio Plai” (extinderea razei de emisie), „Emico” SRL din
Nisporeni pentru postul de radio „Vocea Basarabiei” (extinderea razei de emisie), „Timpuri Noi” SRL din
Chisinau pentru postul de radio „Univers FM” (extinderea razei de emisie), „Ulduz-Grup” SRL din
Chisinau pentru postul de radio „Radio Melodia” (pentru primul termen de activitate), AP „Uniunea
Producatorilor de Fonograme si Videograme” din Chisinau pentru postul de radio „Scaparici” (extinderea
razei de emisie), I.M. „Telemedia Group” SA din Chisinau pentru postul de radio „Telemedia” (pentru
primul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (5 PRO, 4 CONTRA)
invingator se declara AP „Uniunea Producatorilor de Fonograme si Videograme” din Chisinau
pentru frecventa 92,1 MHz – Leova.
Art. 17. Rezultatele concursului se publica in „Monitorul Oficial” al Republicii Moldova.
Art. 18. Frecventele radio nesolicitate, cele care nu au intrunit numarul necesar de voturi pentru a fi
acordate pretendentilor si cele disponibilizate se anunta la concurs: 71,00 MHz- Chisinau, 71,39Drochia, 69,86 MHz- Basarabeasca, 68,30 MHz- Cahul, 69,74 MHz- Comrat, 72,62 MHz- Ungheni,
71,72 MHz – Basarabeasca, 92,6 MHz – Cahul, 93,3 MHz – Cahul, 98,0 MHz – Comrat, 68,66 MHz
– Corlateni, 106,8 MHz – Floresti, 100,6 MHz – Stefan Voda, 69,95 MHz – Taraclia, 92,3 MHz –
Ungheni, 93,8 MHz – Ungheni, Reteaua nr. 1 de radiodifuziune, banda UCV-CM (64-74 MHz).
Art. 19. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Directia expertiza si licentiere si
Secretarul CCA.
PRESEDINTE

Corneliu MIHALACHE

SECRETAR

Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 101
din 25 septembrie 2007
Bilantul concursului pentru utilizarea canalelor TV,
anuntat prin Decizia CCA nr. 92 din 31 iulie 2007
In temeiul Art. 23 si 40 p. (1), lit. j) si l) ale Codului Audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
Deciziei CCA nr. 07 din 29.11.2006, la 31 iulie 2007 Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anuntat
concursul pentru utilizarea canalelor TV.
La concurs s-au inscris 15 intreprinderi, inclusiv 8 care anterior au emis pe canalele respective si inca 7
care intentioneaza sa-si extinda raza de emisie sau sa-si inceapa activitatea in domeniul audiovizualului.
In conformitate cu Art. 6, 8, 11 si 12 ale Codului Audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Art. 7, 8,
9, 10 si 11 ale Regulamentului cu privire la procedura si conditiile de eliberare a licentelor de emisie si a
autorizatiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. La concursul pentru utilizarea canalului TV 3 – Briceni a participat „Canal - X” SRL din Briceni
pentru studioul „Canal - X” (pentru urmatorul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (8 PRO, 1 CONTRA)
invingator se declara „Canal - X” SRL din Briceni si i se elibereaza Licenta de emisie pentru canalul
TV 3 – Briceni.
Art. 2. La concursul pentru utilizarea canalului TV 8 – Nisporeni a participat „Albasat” SRL din
Nisporeni pentru studioul „Albasat” (pentru urmatorul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (9 PRO, 0 CONTRA)
invingator se declara „Albasat” SRL din Nisporeni si i se elibereaza Licenta de emisie pentru canalul
TV 8 – Nisporeni.
Art. 3. La concursul pentru utilizarea canalului TV 23 – Straseni a participat „Euro TV Chisinau” SRL
din Chisinau pentru studioul „Euro TV Chisinau” (pentru urmatorul termen de activitate); la concursul
pentru utilizarea canalului TV 56 – Cimislia au participat: „PROMO TV” SRL din Chisinau pentru
studioul „Star TV” (pentru primul termen de activitate), „Muzic Ramil” SRL din Chisinau pentru
studioul „Mega TV” (extinderea razei de emisie), „Euro TV Chisinau” SRL din Chisinau pentru studioul
„Euro TV Chisinau” (extinderea razei de emisie), iar la concursul pentru utilizarea canalului TV 35 –
Floresti s-au inscris I.M. „Mediapro” SRL din Chisinau pentru studioul „PRO TV” (extinderea razei de
emisie), „PROMO TV” SRL din Chisinau pentru studioul „Star TV” (pentru primul termen de
activitate), „TeleDixi” SRL din Chisinau pentru studioul „TV Dixi” (extinderea razei de emisie), „Euro
TV Chisinau” SRL din Chisinau pentru studioul „Euro TV Chisinau” (extinderea razei de emisie); la
concursul pentru utilizarea canalului TV 29 – Ocnita au participat: „PROMO TV” SRL din Chisinau
pentru studioul „Star TV” (pentru primul termen de activitate), „TeleDixi” SRL din Chisinau pentru
studioul „TV Dixi” (extinderea razei de emisie), „Euro TV Chisinau” SRL din Chisinau pentru studioul
„Euro TV Chisinau” (extinderea razei de emisie); la concursul pentru utilizarea canalului TV 44 –
Trifesti au participat: „TeleDixi” SRL din Chisinau pentru studioul „TV Dixi” (extinderea razei de
emisie), „Euro TV Chisinau” SRL din Chisinau pentru studioul „Euro TV Chisinau” (extinderea razei de
emisie).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (respectiv, 8 PRO-1
CONTRA, 6 PRO-3 CONTRA, 5 PRO-4 CONTRA, 5 PRO-4 CONTRA, 6 PRO-3 CONTRA) invingator
se declara „Euro TV Chisinau” SRL din Chisinau si i se elibereaza Licenta de emisie pentru canalele
TV 23 – Straseni, 56 – Cimislia, 35 – Floresti, 29 – Ocnita, 44 – Trifesti.
Art. 4. La concursul pentru utilizarea canalului TV 28 – Drochia au participat: „Satelrom - TV” SRL din
Drochia pentru studioul „TV Drochia” (pentru urmatorul termen de activitate), „TeleDixi” SRL din
Chisinau pentru studioul „TV Dixi” (extinderea razei de emisie), „Euro TV Chisinau” SRL din Chisinau
pentru studioul „Euro TV Chisinau” (extinderea razei de emisie).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (7 PRO, 2 CONTRA)
invingator se declara „Satelrom - TV” SRL din Drochia si i se elibereaza Licenta de emisie pentru

canalul TV 28 – Drochia.
Art. 5. La concursul pentru utilizarea canalului TV 35 – Glodeni a participat „Megan TV” SA din
Chisinau pentru studioul „TV Prim” (pentru urmatorul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (9 PRO, 0 CONTRA)
invingator se declara „Megan TV” SA din Chisinau si i se elibereaza Licenta de emisie pentru canalul
TV 35 – Glodeni.
Art. 6. La concursul pentru utilizarea canalelor TV 36 – Hincestii, 47 – Glodeni, 27 – Cainari, 37–
Cantemir, 57– Telenesti. a participat „TeleDixi” SRL din Chisinau pentru studioul „TV Dixi” (pentru
urmatorul termen de activitate si extindere), iar la concursul pentru utilizarea canalului TV 53 –
Nisporeni s-a inscris si „PROMO TV” SRL din Chisinau pentru studioul „Star TV” (pentru primul
termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (respectiv, 8 PRO- 1
CONTRA, 5 PRO-4 CONTRA, 5 PRO-4 CONTRA, 5 PRO-4 CONTRA, 5 PRO-4 CONTRA, 6 PRO- 3
CONTRA) invingator se declara „TeleDixi” SRL din Chisinau si i se elibereaza Licenta de emisie
pentru canalele TV 36– Hincestii, 47– Glodeni, 27– Cainari, 37– Cantemir, 53 – Nisporeni, 57 –
Telenesti.
Art. 7. La concursul pentru utilizarea canalului TV 37 – Cahul au participat: „TeleDixi” SRL din
Chisinau pentru studioul „TV Dixi” (pentru urmatorul termen de activitate), „Selectcanal-TV” SRL din
Chisinau pentru studioul „N 4” (extinderea razei de emisie); la concursul pentru utilizarea canalului TV
51 – Chisinau au participat: „TeleDixi” SRL din Chisinau pentru studioul „TV Dixi” (pentru urmatorul
termen de activitate), „Selectcanal-TV” SRL din Chisinau pentru studioul „N 4” (extinderea razei de
emisie), „PROMO TV” SRL din Chisinau pentru studioul „Star TV” (pentru primul termen de
activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (5 PRO, 4 CONTRA)
invingator se declara „Selectcanal-TV” SRL din Chisinau pentru canalul TV 37 – Cahul, 51 –
Chisinau.
Art. 8. La concursul pentru utilizarea canalului TV 38 – Vadeni (Floresti) a participat „Flor TV” SRL
din Floresti pentru studioul „Flor TV” (pentru urmatorul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (9 PRO, 0 CONTRA)
invingator se declara „Flor TV” SRL din Floresti si i se elibereaza Licenta de emisie pentru canalul TV
38 – Vadeni (Floresti).
Art. 9. La concursul pentru utilizarea canalului TV 39 – Ungheni au participat: „TV Euronova” SRL din
Nisporeni pentru studioul „TV Euronova” (pentru urmatorul termen de activitate), I.M. „Mediapro” SRL
din Chisinau pentru studioul „PRO TV” (extinderea razei de emisie), „Muzical TV” SRL din Chisinau
pentru studioul „Muzica TV” (extinderea razei de emisie).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (5 PRO, 4 CONTRA)
invingator se declara „TV Euronova” SRL din Nisporeni si i se elibereaza Licenta de emisie pentru
canalul TV 39 – Ungheni.
Art. 10. La concursul pentru utilizarea Retelei de stat TV nr. 2 au participat: I.C.S. „Telefe M
International” SRL din Chisinau pentru studioul „2 Plus” (pentru primul termen de activitate), „Cotidian”
SA din Chisinau pentru studioul „TVR Moldova” (pentru primul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (5 PRO, 4 CONTRA)
invingator se declara I.C.S. „Telefe M International” SRL din Chisinau si i se elibereaza Licenta de
emisie pentru Reteaua de stat TV nr. 2.
Art. 11. La concursul pentru utilizarea canalului TV 44 – Basarabeasca, 49 – Falesti, 53 – Singerei a
participat „Muzic Ramil” SRL din Chisinau pentru studioul „Mega TV” (extinderea razei de emisie).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (5 PRO, 4 CONTRA)
invingator se declara „Muzic Ramil” SRL din Chisinau pentru canalele TV 44 – Basarabeasca, 49 –
Falesti, 53 – Singerei.
Art. 12. La concursul pentru utilizarea canalului TV 48 – Cahul au participat: I.M. „Mediapro” SRL din
Chisinau pentru studioul „PRO TV” (extinderea razei de emisie), „PROMO TV” SRL din Chisinau
pentru studioul „Star TV” (pentru primul termen de activitate), „Muzic Ramil” SRL din Chisinau pentru
studioul „Mega TV” (extinderea razei de emisie), „Euro TV Chisinau” SRL din Chisinau pentru studioul
„Euro TV Chisinau” (extinderea razei de emisie); la concursul pentru utilizarea canalului TV 54 – Orhei

au participat: I.M. „Mediapro” SRL din Chisinau pentru studioul „PRO TV” (extinderea razei de emisie),
„TeleDixi” SRL din Chisinau pentru studioul „TV Dixi” (extinderea razei de emisie); la concursul pentru
utilizarea canalului TV 26 – Varnita au participat: I.M. „Mediapro” SRL din Chisinau pentru studioul
„PRO TV” (extinderea razei de emisie), „TeleDixi” SRL din Chisinau pentru studioul „TV Dixi”
(extinderea razei de emisie).
Ca urmare a dezbaterilor publice si in conformitate cu rezultatele votarii deschise (respectiv, 6 PRO-3
CONTRA, 5 PRO- 4 CONTRA, 6 PRO- 3 CONTRA) invingator se declara I.M. „Mediapro” SRL din
Chisinau pentru canalele TV 48 – Cahul, 54 – Orhei, 26 – Varnita.
Art. 13. In temeiul demersului 01/2047 din 17.09.07, canalul TV 53 – Otaci, anuntat in prezentul
concurs, se remite Ministerului Dezvoltarii Informationale.
Art. 14. Rezultatele concursului se publica in „Monitorul Oficial” al Republicii Moldova.
Art. 15. Canalele TV nesolicitate, cele care nu au intrunit numarul necesar de voturi pentru a fi acordate
pretendentilor si cele disponibilizate se anunta in concurs: 23-Corten (Taraclia), 24- Vulcanesti, 36Comrat, 47- Copceac, 49- Ceadir Lunga, 38- Tvardita (Taraclia), 21- Costesti, 35- Costesti, 7Costesti, Dubasari, 11- Grozesti, 56- Joltai, 29- Mibjir (Hincesti), 45- Sipoteni, 23- Sturzeni, 52Ustia (Dubasari), 30- Valea Perjei, 9– Cimislia, 41– Vulcanesti, 51– Causeni, 52– Balti, 26– Anenii
Noi, 45– Anenii Noi, 38– Basarabeasca, 45 – Briceni, 52– Calarasi, 55– Cantemir, 25– Ceadir
Lunga, 55– Comrat, 52– Drochia, 53– Falesti, 48– Floresti, 52– Glodeni, 25– Leova, 41– Ocnita,
37– Riscani, 51– Singerei, 45– Soldanesti, 22– Stefan Voda, 52– Stefan Voda, 45– Taraclia.
Art. 16. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Directia expertiza si licentiere,
Secretarul CCA.
PRESEDINTE

Corneliu MIHALACHE

SECRETAR

Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 107
din 19 octombrie 2007
Cu privire la anuntarea concursului pentru utilizarea
frecventelor radio si a canalelor TV
In temeiul Art. 23 si 40 p. j), l) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA,
Regulamentului cu privire la procedura si conditiile de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor
de retransmisie, Deciziilor CCA nr. 7 din 29.11.2006, nr. 100 si 101 din 25.09.2007, avizelor Ministerului
Dezvoltarii Informationale nr. 01/144 din 22.01.2007, nr. 01/169 din 24.01.2007, nr. 01/1068 din
11.05.07, nr. 1595 din 16.07.07, nr. 01/1881 din 20.08.07, nr. 01/2215 din 08.10.07 Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Se anunta concursul pentru utilizarea frecventilor radio si a canalelor TV cu urmatorii parametri:
FRECVENTE RADIO:
Frecventele
P.A.R.
Localitatea
Reducerea
Polarizarea
Inaltimea efectiva
radio
maxima,
P.A.R.
maximala

dBW
87.60 MHz
88.00 MHz
90.50 MHz
94.70 MHz
66.41 MHz
68.99 MHz
70.46 MHz
88.20 MHz
95.20 MHz
98.70 MHz
99.10 MHz
100.1 MHz
107.9 MHz
90.40 MHz
106.9 MHz

– 30,0 dBW
– 30,0 dBW
– 33,0 dBW
– 30,0 dBW
– 24,0 dBW
– 30,0 dBW
– 14,9 dBW
– 25,0 dBW
– 25,0 dBW
– 22,0 dBW
– 25,0 dBW
– 35,0 dBW
– 40,0 dBW
– 32,5 dBW
– 25,0 dBW

grade /dBW
a antenei, m.
– Chisinau
140 - 190/24,0
Verticala
– Chisinau
350 - 0/22,0
Verticala
– Balti
50 - 60/23,0
Verticala
– Varnita
330 - 80/20,0
Verticala
– Chisinau
Verticala
– Edinet 180 - 240/20,0
Verticala
– Calarasi
Verticala
– Telenesti
270 - 310/21,0
Verticala
– Singerei
Verticala
– Dubasari (Ustia)
Verticala
– Soldanesti
Verticala
– Chisinau
Verticala
– Edinet
Orizontala
170
– Cahul
80 - 120/20,5
Verticala
– Chisinau
Verticala

Planul
national al frecventelor in serviciul radiodifuziune sonora terestra
cu modulatie in frecventa

Frecventa PAR
N
d/o (MHz) (dBW)
1
2
333
3
4
5

Azimuturile
sectorului de
reducere PAR
(grade)/(dBW)

Polarizarea
Hef max.
Denumirea
semnalului
(m)
statiei
2

69.86
71.72

22.8
22.8

50
50

H
H

Basarabeasca
Basarabeasca

92.6

33.0

150

V

Cahul

68.30
93.3

28.0
24.0

50
150

V
V

Cahul
Cahul

150
130
150
175
160
170
360
80
80
100
130
144
289
100

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

71,00
98.0
69.74
68.66
71,39
106.8
100.6
69.95
92.3
93.8
72.62

25,0
34.0
27.0
13.0
22,0
37.0
23.0
23.0
31.0
23.0
20.0

185-195/17,0
90 – 100 / 19.6
250 – 300 / 22.0
0 – 20 / 15.0

121
100
117
42
80
85
135
95
120
130
50

H
V
V
V
V
H
V
V
V
V
H

Chisinau
Comrat
Comrat
Corlateni
Drochia
Floresti
Stefan - Voda
Taraclia
Ungheni
Ungheni
Ungheni

Frecventele si retelele care apartin Intreprinderii de Stat „Radiocomunicatii”
67,58 MHz
102,3 MHz
67,46 MHz

72,02
66,68
67,37
70,31
71,24
68,00

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

– 42,3 dBW
– 43,0 dBW
– 42,3 dBW

Orizontala
Orizontala
Orizontala

-

200
350
200

Reteaua nr. I de radiodifuziune, banda UCV-CM (64-74 MHz)
– 42,3 dBW – Straseni RC-658
Orizontala
– 42,3 dBW – Mindrestii Noi RC-155
Orizontala
– 42,3 dBW – Cahul RC-348
180-205 / 30.0
Orizontala
– 42,3 dBW – Edinet RC-114
190-280 / 36.0
Orizontala
– 42,3 dBW – Causeni RC
Orizontala
– 42,3 dBW – Ungheni RC-783
180 – 240 / 34.8 Orizontala

CANALE TV:
Canalele
P.A.R.
efectiva
maxima,
dBW
-9
13,0 dBW
- 23
15,0 dBW
- 24
22,2 dBW
- 36
22,2 dBW
- 38
15,0 dBW
- 41
25,3 dBW
- 47
15,0 dBW
- 49
35,0 dBW
- 51
22,0 dBW
- 52
35,0 dBW
- 35
- 37
- 43

– Straseni
– Straseni
– Balti (Edinet)

23,7 dBW
15,0 dBW
24,0 dBW

Localitatea
P.A.R.
grade /dBW
Cimislia
Corten (Taraclia)
Vulcanesti
Comrat
Tvardita (Taraclia) Vulcanesti
Copceac
Ceadir Lunga
Causeni
Balti
Causeni
Ceadir Lunga
Soroca

Reducerea

200
200
300
200
250
200

Polarizarea

Inaltimea

maximala
-

a antenei, m.
Verticala
Orizontala
Verticala
Verticala
Verticala
Orizontala
Verticala
Orizontala
Verticala
Orizontala

-

182
144
10
117
126
50
122
122
100
150

Orizontala
Orizontala
Orizontala

50
15
30

Planul
national al canalelor TV in serviciul televiziune terestra analogica
Nr. Canal

PAR,
dBW

1

25.5

26

Azimuturile sectorului
de reducere PAR
(grade)/(dBW)
95-115 / 21.5

Heff
Polarizarea Denumirea statiei
max., m
50

H

Anenii Noi

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

45
38
45
52
55
25
55
23
21
35
7
59
52
53
48
52
11
56
55
25
37
41
37
51
45
45
22
52
23
45
38
52
52
30

25
25.4
25.5
26
25.5
23.1
22.5
15
24.8
24.8
11
35
25.5
25
20
25.5
22.6
23.1
35
24.5
25.5
22.2
35.1
25.5
15
25.5
25
23
21
51
15
25
19
14

190-205 / 23.0

185-195 / 20.0

70-120 / 17.5

145-225 / 15.0

185-270 / 30.0

240-170 / 11.0

50
50
90
100
50
122
50
144
210
70
38
120
112
50
120
75
100
40
183
50
50
40
75
50
97
50
50
105
68
155
126
45
30
75

V
H
V
V
V
V
V
H
V
V
V
H
V
V
V
V
H
V
H
V
V
V
H
H
V
H
V
V
V
H
V
V
V
V

Anenii Noi
Basarabeasca
Briceni
Calarasi
Cantemir
Ceadir Lunga
Comrat
Corten
Costesti
Costesti
Costesti, Dubasari
Criuleni
Drochia
Falesti
Floresti
Glodeni
Grozesti
Joltai
Jabca (Camenca)
Leova
Minjir
Ocnita
Riscani
Singerei
Sipoteni
Soldanesti
Stefan Voda
Stefan Voda
Sturzeni
Taraclia
Tvardita
Ucrainca
Ustia
Valea Perjei

Art. 2. Conditiile pentru prezentarea dosarelor de participare:
Nomenclatorul actelor pentru participare la concurs:
Cererea-model de inscriere la concursul pentru obtinerea licentei de emisie;
Copia certificatului de inregistrare a intreprinderii, institutiei, organizatiei;
Copia de pe extrasul din Registrul de stat al intreprinderilor si organizatiilor referitor la sediul
intreprinderii, administratorul intreprinderii, fondatorii si genurile de activitate;
Copia de pe statutul intreprinderii solicitante, autentificata in modul stabilit, cu anexarea tuturor
modificarilor introduse pe parcurs;
Certificatul privind lipsa sau existenta restantelor fata de bugetul public national sau, dupa caz, contractul
de esalonare a datoriilor;
Proiectul editorial al radiodifuzorului: scopurile, sarcinile, timpul si volumul de emisie (inclusiv
realizarea programelor proprii, nu mai putin de 30% din volumul total de emisie), tematica si ponderea lor

in procente fata de volumul total de emisie, limba de difuzare a programelor (emisiunilor realizate in
limba de stat, in procente fata de volumul total de emisie proprie, li se rezerva nu mai putin de 65%, cu
exceptia localitatilor care cad sub incidenta art.11 alin.(9) din Codul audiovizualului), formatul muzical
pentru posturile de radio (genul operelor muzicale preconizate spre difuzare), modul de transmisie (prin
unde, prin cablu, prin radioreleu, prin satelit etc.), raza de emisie si auditoriul consumator de programe;
Planul de afaceri care va cuprinde: etapele de realizare a proiectului, asigurarea economica a proiectului,
organigrama institutiei si experienta solicitantului in domeniul audiovizualului, rezultatele investigarii
interesului populatiei fata de proiectul ce urmeaza sa fie realizat;
Grila de emisie saptaminala: denumirea emisiunilor, timpul de difuzare, tematica, limba de realizare si
alte componente ale serviciilor de programe;
Actul prealabil de procurare a tehnicii necesare sau de arenda a acesteia;
10. Declaratia privind participarea, directa sau indirecta, ori neparticiparea cu capital in fondurile statutare
ale altor societati din domeniul audiovizualului (in procente);
11. Denumirea radiodifuzorului, datele de identificare (inregistrarea semnalelor sonore ale postului de
radio sau grafica siglei studioului TV).
12. Conceptia postului (punctele 6, 8- in varianta electronica).
Nota.
1. Actele se prezinta in limba de stat а Republicii Moldova, culese la calculator, semnate de
administratorul intreprinderii sau de persoana imputernicita;
2. Materialele incluse in pp. 1, 6-8, 10, 11 trebuie sa fie semnate, stampilate, indicindu-se data perfectarii
lor.
3. Copiile documentelor stipulate in pp. 2, 3 si 9 se prezinta impreuna cu originalul (care, dupa verificare,
se restituie solicitantului).
4. Documentele incluse in p. 1, 6, 7 si 8 se prezinta impreuna cu 10 copii.
5. Colaboratorul CCA, care receptioneaza documentele, inmaneaza solicitantului recipisa respectiva.
6. Dosarele vor fi prezentate Directiei expertiza si licentiere a CCA (tel. 27-74-30) in forma scrisa si
autentificate corespunzator
CATRE
Presedintele Consiliului Coordonator
al Audiovizualului din Republica Moldova
CERERE-MODEL
Organizatia__________________________________________________________________
(denumirea completa, statutul juridic)
persoana juridica, inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat a Departamentului Tehnologii
Informationale сu nr. ___________________________________ din «____» ________________ 200__,
Cod fiscal ____________________________________, Cod TVA _____________________________,
tel.:____________________, tel/fax:____________________, E-mail: ___________________________,
cont
current__________________________in_________________________________________________,
(denumirea bancii)
______________________Codul bancii_____________________________________________
in persoana
_________________________________________________________________,
(numele, prenumele, patronimicul, functia, adresa, tel., etc.)
care actioneaza in baza __________________________________________________________________
(statutului, procurii, regulamentului, deciziei CA)
solicita inscrierea la concursul de obtinere a licentei de emisie pentru
_____________________________________________________________________________________
(postul TV /radio prin eter)
frecventa / canalul (de subliniat) ______________________ P.A.R.
max.__________________________
in localitatea__________________________________________________________________________
Presedinte /Director______________________ ____________________________________________
(semnatura)
(numele, prenumele)

Nr. de iesire a documentului ______________
Din „_______” __________________________
L.S.
Art. 3. Criterii de evaluare a ofertei solicitantilor de frecvente anuntate in concurs de Consiliul
Coordonator al Audiovizualului:
Continutul dosarelor in conformitate cu prevederile Codului Audiovizualului, articol 23, punct 3
Licenta de emisie se elibereaza de catre Consiliul Coordonator al Audiovizualului potrivit urmatoarelor
conditii:
a) eliberarea licentei de emisie va avea ca efect respectarea ulterioara a obiectivelor stabilite de Strategia
de acoperire teritoriala cu servicii de programe in concordanta cu Planul national al frecventelor
radioelectrice;
b) eliberarea licentei de emisie va corespunde principiului de asigurare a pluralismului in domeniul
audiovizualului, excluzindu-se posibilitatea crearii premiselor pentru instituirea monopolului si
concentrarii proprietatii in domeniul audiovizualului si in domeniul mass-mediei in genere, tinindu-se
cont de gradul in care radiodifuzorii licentiati existenti corespund deja acestei cerinte;
c) decizia de eliberare a licentei va fi luata doar tinindu-se cont de viabilitatea financiara reala a
solicitantului, in masura in care propunerile acestuia corespund posibilitatilor sale financiare;
d) la eliberarea licentei de emisie, vor avea prioritate solicitantii care ofera servicii de programe proprii,
autohtone si opere europene.
2. Continutul dosarelor in conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura si conditiile de eliberare
a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie si Strategia de acoperire a teritoriului national cu
servicii de programe audiovizuale:
a) cresterea pe etape si in functie de tipul radiodifuzorului, a volumului serviciilor proprii de programe
(SPP) si a volumului programelor de interes (PI) local/regional/national in volumul general de emisie al
radiodifuzorilor, dupa cum urmeaza:
Pentru radiodifuziune:
Radiodifuzor

National
Regional
Local
Filiale locale

Etapa I (anul 2008)
Etapa II (anul 2009)
Inclusiv PI
SPP (ore/zi) Inclusiv PI SPP
ore/zi
(ore/zi)
(ore/zi)
10
6
12
8
8
4
10
5
6
3
8
4
2
1
3
1,5

Etapa III (anul 2010)
SPP
Inclusiv PI
(ore/zi)
(ore/zi)
14
10
12
6
10
5
4
2

Pentru televiziune:
Radiodifuzor

National
Regional
Local
Filiale locale

Etapa I (anul 2008)
Etapa II (anul 2009)
Etapa III (anul 2010)
SPP
Inclusiv PI SPP (ore/zi) Inclusiv PI SPP
Inclusiv
(ore/zi)
(ore/zi)
(ore/zi)
(ore/zi)
PI
(ore/zi)
8
3
10
4
12
5
5
1
6
1,5
7
2
3
0,5
4
1
5
1,5
1
0,25
1,5
0,5
2
1

b) infiintarea filialelor locale ale radiodifuzorilor regionali/nationali privati in zonele geografice locale
pentru care nu exista noi frecvente radioelectrice disponibile;
c) ponderea productiei audiovizuale europene in volumul total al emisiei;
d) prioritatea (in procente) a emisiunilor difuzate in limba de stat a Republicii Moldova;
e) prezenta in grila de emisie a programelor educationale si artistice, inclusiv pentru copii;
f) prezenta specialistilor licentiati in functiile-cheie din organigrama solicitantului;

g) in cazul existentei mai multor solicitanti la obtinerea licentei, fostul titular poate avea prioritate, in
functie de:
- modul de respectare a conditiilor prevazute in continutul licentei de emisie pe parcursul termenului de
valabilitate a licentei precedente;
- volumul investitiilor alocate in dezvoltarea audiovizualului national in perioada precedenta de activitate.
Art. 4. Termenul de valabilitate a licentei de emisie: pentru transmisia serviciilor de programe radio,
licenta de emisie se acorda pentru o perioada de 7 ani, pentru transmisia serviciilor de programe televizate
- pentru 7 ani (Codul Audiovizualului, art. 23, punct 5)
Art. 5. Marimea taxei de stat pentru licenta de emisie: 2500 lei.
Art. 6. Receptionarea materialelor pentru participarea la concurs si remedierea neregularitatilor constatate
se efectueaza pe parcursul a 30 de zile din ziua anuntarii concursului pentru utilizarea frecventelor radio
si a canalelor TV in „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. In aceasta perioada, solicitantii
beneficiaza de consultatii necesare completarii corecte a dosarelor.
Art. 7. Retelele scoase in concurs se distribuie integral.
Art. 8. Ultimul termen de prezentare a materialelor pentru concurs este a 30-cea zi din data publicarii
prezentei decizii in „Monitorul Oficial”.
Art. 9. Prezenta Decizie se publica in „Monitorul Oficial”, pe pagina web a Consiliului Coordonator al
Audiovizualului, in alte mijloace de informare in masa din Republica Moldova, inclusiv locale.
Art. 10. Pe parcursul termenului prevazut pentru depunerea ofertelor, CCA va da publicitatii conceptia
serviciilor de programe propuse si informatiile despre participantii la concurs.
Art. 11. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Directia expertiza si licentiere, Secretarul
CCA.

DECIZIA nr. 108
din 19 octombrie 2007
Cu privire la modificarea grilelor de emisie
pentru „NOROC”, „Kiss FM”, „Euro TV Chisinau”
SRL „Music Master” solicita modificarea grilei de emisie a postului de radio „NOROC” prin schimbarea
denumirii emisiunii „Weekend cu noroc” in „Dor de folclor” si inlocuirea emisiunii „Cumetrele Marunea
si Verunea” cu emisiunea „Weekend cu noroc”.
„Radio Contact” SRL cere modificarea grilei de emisie a postului de radio „Kiss FM” prin majorarea
volumului emisiei locale.
„Euro- TV Chisinau” SRL solicita modificarea grilei de emisie a postului de televiziune „Euro-TV
Chisinau” prin completarea grilei cu retransmiterea programelor „TVR International”.
In conformitate cu prevederile Art. 29 (3), 39 (2) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006 si in temeiul examinarii actelor prezentate Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1 Modificarea grilei de emisie a postului de radio „NOROC” (fondator SRL „Music Master”) se
aproba.
Art. 2. Modificarea grilei de emisie a postului de radio „Kiss FM” (fondator „Radio Contact” SRL) se
aproba.
Art. 3. Modificarea grilei de emisie a postului de televiziune „Euro-TV Chisinau” (fondator „Euro- TV
Chisinau” SRL) se aproba.
Art. 4. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Directia monitorizare.

DECIZIA nr. 109
din 19 octombrie 2007
Cu privire la serviciile de programe ale posturilor de radio
„101,3 FM”, „Veritas FM”, „Unda Nistreana”,
„PoliDisc – Русское Радио”
In temeiul Art. 37 (1) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 au fost monitorizate, pe
parcursul a cite 24 de ore, serviciile de programe realizate de posturile de radio „101,3 FM”
(04.09.2007), „Veritas FM” (06.08.2007), „Unda Nistreana” (22.08.2007), „PoliDisc – Русское Радио”
(26.09.2007), fapt care a demonstart ca intreprinderile nominalizate au incalcat:
„101,3 FM”- Art. 20 (4) al Codului audiovizualului, Art. 1 al Deciziei CCA nr. 51 din 12.04.07;
„Veritas FM”- Art. 38 (2) b) si c), 66 (8) ale Codului audiovizualului, Art. 1 al Deciziei CCA nr. 51 din
12.04.07;
„Unda Nistreana”- Art. 22 (2), 29 (1), 38 (2) b) si c) si 66 (8) ale Codului audiovizualului, Art. 1 al
Deciziei CCA nr. 51 din 12.04.07;
„PoliDisc – Русское Радио”- Art. 21 (1) al Codului audiovizualului, Art. 13 (8) al Legii cu privire la
publicitate, Art. 1 al Deciziei CCA nr. 51 din 12.04.2007;
Reiesind din cele expuse, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1 Pentru derogari de la prevederile legislative si normative de domeniu intreprinderii „PROVIDEO”
SRL (director Zabelin M.), titularului licentei de emisie pentru postul „101,3 FM”, i se aplica o sanctiune
administrativa sub forma de amenda (in suma de 5400 lei).
Amenda aplicata se achita la Banca Nationala a Republicii Moldova: MF – Trezoreria Centrala, c/f:
1006601000037, Banca Nationala a Moldovei, Codul bancii: NBMDMD2X, Codul bancar: 33114001,
Contul trezorerial: 12301010100 – municipiu.
Dl Zabelin M., directorul „PROVIDEO” SRL, se obliga sa prezinte, in termen de 30 zile, un raport despre
lichidarea incalcarilor depistate.
Art. 2. Pentru derogari de la prevederile legislative si normative de domeniu intreprinderii „LUGAL CR”
SRL (director Podoleanu V.), titularul licentei de emisie pentru postul de radio „Veritas FM”, se
avertizeaza public.
Dl Podoleanu V., directorul „LUGAL CR” SRL, se obliga sa prezinte, in termen de 30 zile, un raport
despre lichidarea incalcarilor depistate.
Art. 3 Pentru derogari de la prevederile legislative si normative de domeniu intreprinderii „Media Portal”
SRL (director Erhan I.), titularul licentei de emisie pentru postul „Unda Nistreana”, se avertizeaza public.
Dl Erhan I., directorul „Media Portal” SRL, se obliga sa prezinte, in termen de 30 zile, un raport despre
lichidarea incalcarilor depistate.
Art. 4. Pentru derogari de la prevederile legislative si normative de domeniu intreprinderii “RADIO
POLI DISC” SRL (director Galupa V.), titularul licentei de emisie pentru postul “Radio Poli Disc –
Русское Радио”, i se aplica o sanctiune administrativa sub forma de amenda (in suma de 1800 lei).
Amenda aplicata se achita la Banca Nationala a Republicii Moldova: MF – Trezoreria Centrala, c/f:
1006601000037, Banca Nationala a Moldovei, Codul bancii: NBMDMD2X, Codul bancar: 33114001,
Contul trezorerial: 12301010100 – municipiu.
Dl Galupa V., directorul “RADIO POLI DISC” SRL, se obliga sa prezinte, in termen de 30 zile, un raport
despre lichidarea incalcarilor depistate.
Art. 5. In conformitate cu Decizia CCA nr. 14 din 22.01.075, titularii licentelor de emisie nominalizati
vor comunica publicului motivele si obiectul sanctiunii, in formula legislatiei in vigoare.
Art. 6. Colaboratorii Directiei monitorizare vor efectua un control repetat privind constatarea modului de
executare a prezentei Decizii.
Art. 7. Controlul privind executarea prezentei Decizii il exercita Directia Monitorizare.

DECIZIA nr. 110
din 19 octombrie 2007
Cu privire la examinarea noilor liste de canale TV retransmise
si extinderea razei de emisie ale unor distribuitori de servicii
In baza contractelor incheiate pentru anul 2007, intreprinderea „A.M.T.” SRL din mun. Chisinau,
fondatoarea studioului TV prin cablu „SATELIT TV”, solicita aprobarea noii liste de canale TV
retransmise, extinderea ariei de emisie asupra mun. Chisinau, in baza noii licente tehnice, seria AA, nr.
064805 din 24 iulie 2007- eliberarea Deciziei de autorizare. Intreprinderea „Rufnat” SRL din or. Cricova,
fondatoarea studioului TV prin cablu „Rufnat-TV” din s. Cosernita, in temeiul avizelor administratiei
publice locale, solicita extinderea ariei de emisie asupra or. Cricova si com. Boscana, rn. Criuleni.
Societatea comerciala „Grox Plus” SRL din mun. Chisinau, fondatoarea studioului TV prin cablu „Grox
TV” din or. Ialoveni si satele Cruzesti, Budesti, Colonita si Tohatin, in temeiul avizelor administratiei
publice locale, solicita extinderea ariei de emisie asupra s. Danceni, or. Codru si eliberarea Deciziei de
autorizare pentru localitatea Cruzesti.
Conform prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA,
Regulamentului cu privire la procedura si conditiile de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor
de retransmisie, aprobate prin Hotarirea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Dnei Fiodorova S., directorul SRL „AMT”, i se recomanda, in termen rezonabil sa prezine o noua
lista de canale TV retransmise, insotita de un concept amplu al programelor.
Art. 2. Examinarea cererii „AMT” SRL din mun. Chisinau, fondatoarea studioului TV prin cablu „SatelitTV”, privind retransmisiile TV in raza mun. Chisinau, in lipsa autorizatiilor administratiilor publice
locale ale mun. Chisinau, SE AMINA.
Art. 3. In baza noii licente tehnice, se elibereaza Decizia de autorizare intreprinderii „AMT” SRL din
mun. Chisinau, fondatoarea studioului TV prin cablu „Satelit-TV” din aceeasi localitate.
Art. 4. Cererea intreprinderii „Rufnat-TV” SRL din or. Cricova, fondatoarea studioului TV prin cablu
„Rufnat-TV”, privind includerea in aria de emisie a s. Boscana si a or. Cricova (s-a votat: 4 pro, 5 contra)
SE RESPINGE.
Art. 5. Se include in aria de emisie a intreprinderii „Grox Plus” SRL din mun. Chisinau, fondatoarea
studioului TV prin cablu „Grox TV”, s. Danceni, or. Codru.
Art. 6. Se modifica Decizia de autorizare, eliberata intreprinderii „Grox Plus” SRL din mun. Chisinau
prin includerea localitatii Cruzesti.
Art. 7. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Directia expertiza si licentiere.

DECIZIA nr. 111
din 19 octombrie 2007
Modificarea Licentei de emisie A MMII, nr. 014506
din 14.06.05 si a Autorizatiei de retransmisie nr. 00009
din 22.01.2007, eliberate „Interval TV” SRL
Dat fiind ca SC „Interval TV” SRL din or. Edinet, fondatoarea studioului TV prin cablu si prin sistemul
MMDS, si-a schimbat adresa juridica, conducerea acesteia solicita modificarea blanchetei Licentei de
emisie si a Autorizatiei de retransmisie.
Conform prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA,
Regulamentului cu privire la procedura si conditiile de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor
de retransmisie, aprobate prin Hotarirea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se modifica, fara perfectarea unui nou formular, Licenta de emisie A MMII, nr. 014506 din
14.06.05, eliberata intreprinderii „Interval TV” SRL din or. Edinet, prin introducerea noii adrese juridice.
Art. 2. Se modifica, fara perfectarea unui nou formular, Autorizatia de retransmisie AB nr. 00009 din
22.01.2007, eliberata intreprinderii „Interval TV” SRL din or. Edinet prin introducerea noii adrese
juridice.
Art. 3. Modificarile nominalizate se introduc in Registrul de licentiere.
Art. 4. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Directia expertiza si licentiere.

DECIZIA nr. 112
din 2 noiembrie 2007
Cu privire la Caietul de sarcini
al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
pentru anul 2008
Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2008 a fost examinat public. In
procesul audierilor reprezentantilor institutiei nominalizate si a dezbaterilor s-au inaintat anumite obiectii,
sugestii si propuneri la tema abordata.
In conformitate cu Art. 40 (1) e), 58 b), 62 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se ofera aviz referitor la Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul
2008 (s-a votat: 5 pro, 3 contra).
Art. 2. Consiliul de Observatori, conducerea IPNA Compania „Teleradio-Moldova” va tine cont de
observatiile, sugestiile si recomandarile CCA (la capitolul gestionare, remunerare, publicitate; volum de
emisie; redeschiderea programului radio „Luceafarul”, „Radio Moldova International”, „Moldova-2”;
crearea si intretinerea punctelor de corespondenti peste hotare; retehnologizare; transparenta s. a.) intru
perfectarea si prezentarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2008
Parlamentului Republicii Moldova spre aprobare.
Presedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar
Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 113
din 2 noiembrie 2007
Cu privire la noile grile de emisie
pentru radio „Plai”, „Mega TV”
„Radio Poli Disc” SRL cere aprobarea grilei de emisie a postului de radio „Plai”, inclusiv introducerea
unei noi rubrici- „Inventar”, de luni-joi, ora 14.00.
Prin excluderea retransmisiei postului MTV Rusia si includerea retransmisiei postului „TV Dixi, SRL
„Muzic-Ramil” solicita aprobarea grilei de emisie a postului „Mega TV”.
In conformitate cu Art. 23 (2) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA,
Regulamentului cu privire la procedura si conditiile de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor
de retransmisie, aprobate prin Hotarirea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Grila de emisie a postului de radio „Plai” (s-a votat: 7 pro, 1 contra) SE APROBA.
Art. 2. Cererea intreprinderii SRL „Muzic-Ramil” privind aprobarea grilei de emisie a postului „Mega
TV” (s-a votat: 4 pro, 4 contra) SE RESPINGE.
Art. 3. Controlul privind executarea prezentei Decizii il exercita Directia expertiza si licentiere, Directia
monitorizare.
Presedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar
Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 114
din 2 noiembrie 2007
Cu privire la cererea prealabila a Societatii Romane de Televiziune
si la demersul A.O. „T.E.M.M.A.”
Prin Cerere prealabila, SRTV solicita CCA sa revoce Decizia nr. 92 din 31 iulie 2007 si nr. 101 din 25
septembrie 2007, in partea scoaterii la concurs si acordarii retelei de stat nr. 2 unei alte institutii,
„deoarece au fost adoptate cu nesocotirea legislatiei in domeniu” si sa i se acorde „despagubiri pentru
prejudiciul prin emiterea acestor decizii, in cuantum de 500.000 Euro”. Motivarea se cuprinde in faptul ca
la 19 ianuarie 2006 CCA a semnat cu SRTV un Acord privind difuzarea emisiunilor SRTV pe teritoriul
RM pe anii 2006- 2011; la 14. 02.2006 CCA a eliberat SRTV Licenta de emisie seria A MMII nr.
014557, valabila pina la 14.02.2011.
CCA constata ca trimiterile la Art. 14 din Legea contenciosului administrativ din Republica Moldova,
Art. 27 din Codul audiovizualului intru sustinerea cererii prealabile de revocare a Deciziei CCA nr. 92
din 31 iulie 2007 si nr. 101 din 25 septembrie 2007, in partea scoaterii la concurs si acordarii retelei de
stat nr. 2 unei alte institutii, nu au nici un suport.
A.O. „T.E.M.M.A.”, fondatoarea postului „Autoradio/Avtoradio”, a contestat in instanta judecatoreasca
Decizia CCA nr. 100 din 25 septembrie 2007(publicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.
161-164 din 12.10.2007) in partea acordarii frecventei 91,9 MHz- Causeni unui alt concurent, solicitind
ca frecventa nominalizata „pina la examinarea definitiva a cazului sa fie lasata in folosinta companiei
„Autoradio-Moldova”.
Examinarile efectuate, dezbaterile publice, organizate in conformitate cu prevederile Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 si Regulamentul cu privire la procedura si conditiile de
eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor de retransmisie, au demonstrat ca frecventa 91,9 MHzCauseni, scoasa la concurs, solicitata de A.O. „T.E.M.M.A.”, nu i-a fost acordata pentru ca nu a acumulat
numarul necesar de voturi.
Ca urmare a acestor constatari si in conformitate cu Art. 37-40 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI
din 27.07.2006 si cu Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Cererea prealabila a SRTV, lipsita de temei, se respinge.
Art. 2. Demersul A.O.”T.E.M.M.A” se respinge.
Art. 3. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Directia expertiza si licentiere.
Presedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

DECIZIA nr. 127
din 26 decembrie 2007
Despre Codul de conduita al radiodifuzorilor
In conformitate cu Art. 40 f) si 68 (7) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 (publicat
in Monitorul Oficial nr. 131 din 18.08.2006), Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se adopta Codul de conduita al radiodifuzorilor (se anexeaza).
Art. 2. Prezenta Decizie se publica in „Monitorul Oficial” si pe pagina web a Consiliului Coordonator al
Audiovizualului.
Art. 3. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Secretarul CCA.
Presedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar
Constantin BIRCA

Codul
de conduita al radiodifuzorilor
Avand in vedere rolul major al radioteleviziunii in formarea atitudinilor personale ale cetatenilor,
a opiniei publice si in dezvoltarea societatii democratice, responsabilitatea etica a institutiilor
audiovizuale fata de cetateni si societate in ansamblu;
Convinsi ca libertatea de exprimare si asigurarea accesului neingradit la orice informatie de interes public
constituie fundamente esentiale ale unei societati democratice si tinand cont de faptul ca exercitarea
acestor drepturi comporta indatoriri si responsabilitati;
Constienti de responsabilitatea institutiilor audiovizuale de a difuza servicii de programe conforme cu
normele deontologiei profesionale si de necesitatea protejarii patrimoniului lingvistic si cultural-national;
Preocupati de necesitatea asigurarii protectiei minorilor si constienti ca libertatea de exprimare nu poate
prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine;
Noi, radiodifuzorii din R. Moldova, ne asumam obligatia de a respecta cu strictete urmatoarele reguli si
norme de conduita in activitatea profesionala.
Informarea justa, completa,
adecvata si pluralismul politico-social
1. Radiodifuzorii au datoria primordiala de a relata adevarul, indiferent de consecintele ce le-ar putea avea
asupra lor, obligatie ce decurge din dreptul constitutional al publicului de a fi informat just, complet si
adecvat. In virtutea acestui drept radiodifuzorii sunt datori sa comunice doar fapte deplin verificate.
2. Radiodifuzorii au obligatia de a face o distinctie clara intre fapte si opinii astfel incat acestea sa nu fie
confundate. In relatarea faptelor si opiniilor jurnalistii vor actiona cu buna-credinta si nu vor prezenta
opiniile lor drept fapte.
3. Informatiile prezentate in cadrul programelor de stiri si de actualitati trebuie sa se bazeze pe fapte si
date ale caror veridicitate poate fi stabilita prin metode corespunzatoare de verificare.
4. Informarea in probleme de interes public, de natura politica, economica, sociala si culturala, trebuie sa
urmareasca asigurarea impartialitatii, echilibrului si favorizarea liberei formari a opiniilor, prin
prezentarea punctelor de vedere ale tuturor partilor implicate si, dupa caz, a principalelor puncte de
vedere aflate in opozitie.
5. Radiodifuzorii nu vor accepta difuzarea emisiunilor audiovizuale editate, prezentate, moderate sau
realizate de parlamentari, reprezentanti ai Guvernului si ai administratiei publice, persoane cu functii in
structura partidelor politice sau in care acestia au statut de invitat permanent.
6. Radiodifuzorii trebuie sa precizeze calitatea politica a persoanelor care isi exprima punctele de vedere
in cadrul emisiunilor informative sau de dezbatere.
7. Radiodifuzorii sunt obligati sa ofere dreptul la replica si rectificare oricarei persoane fizice sau juridice
ale carei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea in cadrul unui program audiovizual
a unor fapte neadevarate sau inexacte. Radiodifuzorii pot sa nu ofere dreptul la replica pentru exprimarea

unor opinii si judecati de valoare, in cazul in care se solicita replica la replica sau in situatia in care a fost
respectat principiul audiatur et altera pars.
8. Radiodifuzorul care distorsioneaza intentionat informatia, face acuzatii nefondate, foloseste neautorizat
fotografii, imagini video si alte surse, ori calomniaza, savarseste abateri profesionale de maxima gravitate.
9. Radiodifuzorii au obligatia sa asigure respectarea in emisie a normelor ortografice, ortoepice si
morfologice ale limbii literare.
Interesul public
si respectarea drepturilor omului
1. In sensul prezentului cod, sunt considerate a fi de interes public justificat orice probleme, fapte sau
evenimente locale ori nationale, cu semnificatie pentru viata comunitatii.
2. Radiodifuzorii sunt datori sa respecte principiul prezumtiei nevinovatiei si nu vor permite sa fie aduse
acuzatii fara sa se ofere posibilitatea celui invinuit sa-si exprime punctul de vedere.
3. Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie, a domiciliului si a
corespondentei sale. Radiodifuzorii nu vor difuza informatii privind viata privata si de familie a
persoanei, fara acordul acesteia, cu exceptia intrunirii conditiilor pentru cazurile de interes public
justificat. Informatiile privind adresa unei persoane sau a familiei sale si numerele lor de telefon nu pot fi
dezvaluite fara permisiunea acestora.
4. Radiodifuzorii sunt datori sa tina cont de interesele legitime ale minorilor. Ei vor proteja identitatea
minorilor implicati in infractiuni, ca victime sau ca autori, cu exceptia situatiei in care interesul public
cere ca acestia sa fie identificati, sau la solicitarea expresa a parintilor sau a reprezentantilor lor legali, in
vederea protejarii interesului superior al minorului.
5. Identitatea victimelor accidentelor, calamitatilor, infractiunilor, cu precadere cele ale agresiunilor
sexuale, nu trebuie sa fie dezvaluita, cu exceptia situatiei in care exista acordul acestora sau cand un
interes public major prevaleaza. De acelasi regim beneficiaza si persoanele defavorizate (bolnavi,
persoane cu dizabilitati, refugiati, etc.).
6. Radiodifuzorii sunt datori sa nu discrimineze nici o persoana pe motive de rasa, etnie, religie, sex,
varsta, orientare sexuala ori dizabilitati si sa nu instige la ura si violenta atunci cand relateaza fapte sau isi
exprima opiniile.
7. Radiodifuzorii au obligatia de a avertiza publicul, in cazul difuzarii unor scene de violenta sau cu
posibil impact emotional negativ si sa evite prezentarea repetata a secventelor. Imaginile care prezinta
executii, oameni ucisi sau voluntari ai mortii, indiferent de motivatia acestora, se difuzeaza numai in
cazuri temeinic justificate.
8. In cazurile de rapiri sau deturnari, radiodifuzorii trebuie sa se asigure ca materialele audiovizuale
difuzate nu aduc prejudicii eforturilor depuse pentru solutionarea lor si nu pun in pericol vietile
persoanelor in cauza.
9. Orice persoana are dreptul la propria imagine. In cazul in care in emisiunile audiovizuale se aduc
acuzatii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie sustinute cu
dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul sa intervina pentru a-si exprima punctul de vedere. Daca
acuzatiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta este dator sa solicite si punctul de vedere al persoanei
incriminate.
10. Realizatorii emisiunilor au obligatia sa nu permita invitatilor sa foloseasca un limbaj injurios sau sa
instige la violenta impotriva altor persoane. Sunt interzise in programele audiovizuale orice referire
peiorativa la adresa persoanelor in varsta sau cu dizabilitati, precum si punerea acestora in situatii ridicole
ori umilitoare.
11. Orice persoana are dreptul la respectarea intimitatii in momente dificile, cum ar fi o pierdere
ireparabila sau o nenorocire. In cazul situatiilor de suferinta umana, al dezastrelor naturale, accidentelor
sau al actelor de violenta, radiodifuzorii au obligatia de a nu se implica nejustificat in viata privata.
12. Radiodifuzorii nu vor difuza imagini ale persoanei aflate in situatia de victima, fara acordul acesteia si
fara acordul familiei in cazul imaginilor persoanei fara discernamant sau decedate. In cazul martorilor la
comiterea unei infractiuni, la solicitarea acestora, difuzarea imaginilor se va realiza cu asigurarea
protectiei depline a identitatii lor.

Colectarea informatiei
si protectia surselor
1. Radiodifuzorii vor obtine informatii in mod deschis, transparent si pe cale legala. In momentul
solicitarii informatiei, jurnalistul este dator sa se prezinte, sa mentioneze numele radiodifuzorului pe care
il reprezinta si sa instiinteze persoana informatoare ca imprimarile audio si/sau video si cuvintele sale pot
fi difuzate, exceptand cazurile in care este vorba de colectarea unei informatii confidentiale sau
inaccesibile pe cale oficiala.
2. Radiodifuzorii nu vor difuza imagini si sunete inregistrate cu microfoane si camere de luat vederi
ascunse, cu exceptia situatiei in care materialele audiovizuale astfel obtinute nu puteau fi realizate in
conditii firesti, iar continutul lor prezinta un interes justificat pentru public. Faptul trebuie sa fie mentionat
explicit in momentul difuzarii informatiilor.
3. Difuzarea inregistrarilor convorbirilor telefonice sau a corespondentei ajunse in posesia
radiodifuzorilor este admisibila in cazul in care aceasta raspunde unor necesitati de siguranta nationala,
ordine publica sau asigura prevenirea unor fapte penale, probeaza comiterea unei infractiuni sau prezinta
un interes public justificat.
4. Radiodifuzorii au obligatia si dreptul de a pastra confidentialitatea acelor surse care solicita sa isi
pastreze anonimatul sau a acelor surse a caror dezvaluire le poate pune in pericol viata, integritatea fizica
si psihica, locul de munca sau alte interese legitime.
5. In cazul prezentarii de materiale audiovizuale provenind din surse externe redactiei, trebuie sa se
precizeze acest lucru. Fac exceptie materialele audiovizuale provenite de la agentiile de presa.
Independenta jurnalistului
si responsabilitatea radiodifuzorului
1. In institutiile audiovizuale trebuie sa existe o transparenta totala in ceea ce priveste proprietatea si
managementul mijloacelor de informare, astfel incat cetatenii sa cunoasca clar identitatea proprietarilor si
nivelul de angajare economica a acestora in intreprindere.
2. Radiotelejurnalistul are dreptul la clauza de constiinta. El are libertatea de a refuza orice demers
jurnalistic impotriva principiilor eticii jurnalistice sau a propriilor convingeri. Aceasta libertate deriva din
obligatia jurnalistului de a informa publicul cu buna-credinta.
3. Radiotelejurnalistul nu indeplineste indicatii ale autoritatilor, structurilor sau persoanelor private, ci se
subordoneaza doar conducerii executive a institutiei audiovizuale care l-a angajat.
4. Folosirea statutului de radiotelejurnalist pentru a obtine beneficii personale sau in favoarea unor terte
parti contravine normelor etice si este inacceptabila.
5. In exercitarea profesiei si in relatiile pe care le intretine cu autoritatile publice, partidele politice,
organizatiile societatii civile, sau cu diverse societati comerciale, radiotelejurnalistului ii sunt interzise
intelegeri care ar putea afecta impartialitatea sau independenta sa.
6. Radiotelejurnalistul nu va accepta cadouri in bani sau in natura, tratamente speciale sau orice alte
avantaje ori privilegii care pot compromite integritatea sa si imaginea radiodifuzorului.
7. Radiotelejurnalistul va evita sa se afle intr-o situatie de conflict de interese. Se recomanda separarea
activitatilor editoriale de cele politice si economice. Pentru a evita conflictele de interese, se recomanda
ca jurnalistul sa nu fie membru al vreunui partid politic si sa nu fie angajat ca informator sau ofiter
acoperit al serviciilor secrete, pe perioada exercitarii profesiei.
8. Radiotelejurnalistul este in drept de a fi aparat de catre institutia audiovizuala unde isi exercita profesia,
precum si de catre asociatia profesionala ori sindicala care ii reprezinta interesele impotriva oricarei
presiuni exercitate contra sa, de natura sa determine o incalcare a conduitei profesionale prevazute de
prezentul Cod.
Relatiile dintre radiodifuzori
1. In relatiile cotidiene radiodifuzorii trebuie sa mentina un echilibru intre concurenta onesta si
solidaritatea profesionala.
2. Radiodifuzorii nu vor crea obstacole colegilor lor in receptionarea informatiei si nu-i vor induce
intentionat pe acestia in eroare.
3. Radiodifuzorii nu trebuie sa-si regleze conturile prin intermediul undelor. O astfel de conduita aduce
prejudicii nu numai lor, dar si profesiei in ansamblu.

4. Plagiatul este una dintre cele mai mari si serioase abateri de la deontologia profesionala.
5. Radiodifuzorul este dator sa indice sursa primara de informatie in cazul in care foloseste date utilizate
in opera altui autor, chiar daca nu a citat, ci doar a adaptat textul acestuia.
6. Radiotelejurnalistul nu trebuie sa conlucreze cu radiodifuzorii care au o atitudine toleranta fata de
incalcarea principiilor jurnalismului onest si concurentei loiale.
7. Radiotelejurnalistul nu trebuie sa propuna lucrarile sale altui radiodifuzor (organizatie media) fara
permisiunea conducerii redactiei.
8. Daca un jurnalist, care activeaza in regimul „freelance”, propune materialele sale mai multor
radiodifuzori (organizatie media), el trebuie sa comunice acest lucru reprezentantului urmatorului
radiodifuzor la care s-a adresat.
9. Radiodifuzorii pot dovedi loialitate si solidaritate unii fata de altii in orice imprejurare, cat si spirit de
intrajutorare colegiala in realizarea indatoririlor profesionale.
10. Radiotelejurnalistul trebuie sa pastreze confidentialitatea informatiei despre radiodifuzor, daca acest
lucru nu incalca prevederile legii si prezentului Cod de conduita.

DECIZIA nr. 128
din 26 decembrie 2007
Cu privire la reperfectarea licentelor de emisie
ale CR Teleradio- Gagauzia IS, FPS “Music Master” SRL
In conformitate cu Art. 68 (6) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 Compania
Regionala „Teleradio Gagauzia” IS a fost reorganizata, succesoarea de drepturi si obligatii devenind
Compania Publica „Gagauziya Radio Televizionu”. Astfel, noua Companie solicita modificarea Licentei
de emisie seria A MMII nr. 014533 din 18.10.2005 prin introducerea datelor respective de identificare a
titularului.
FPC „Music Master” SRL cere modificarea conditiilor la Licenta de emisie seria A MMII nr. 013448 din
14.06.2005 prin schimbarea parametrilor tehnici ai postului de radio „NOROC” din or. Stefan Voda,
conform Avizului Ministerului Dezvoltarii Informationale al Republicii Moldova nr. 01/2464 din
29.10.2007.
In conformitate cu prevederile Art. 39 – 41 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
Statutului CCA, Art. 25 al Regulamentului cu privire la procedura si conditiile de eliberare a licentelor de
emisie si a autorizatiilor de retransmisie, aprobate prin Hotarirea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a
Parlamentului Republicii Moldova si in temeiul actelor prezentate de catre intreprinderile nominalizate,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se reperfecteaza Licenta de emisie seria A MMII nr. 014533 din 18.10.2005 a Companiei
Regionale „Teleradio Gagauzia” IS prin eliberarea unui formular nou de licenta de emisie pentru
Compania Publica „Gagauziya Radio Televizionu”;Licenta seria A MMII nr. 014533 din 18.10.2005 se
declara nevalabila.
Art. 2. Se modifica conditiile la Licenta de emisie seria A MMII, nr. 013448 din 14.06.2005, eliberata
FPC „Music Master” SRL din mun. Chisinau pentru postul de radio “NOROC”, prin schimbarea
parametrilor tehnici, conform Avizului Ministerului Dezvoltarii Informationale al Republicii Moldova nr.
01/2464 din 29.10.2007: Localitatea- or. Stefan Voda, Coordonatele geografice- 46?N31?10?;
29?E39?21?; Frecventa- 106,3 MHz; P.A.R. max- 25,5 dBW; Polarizarea- Verticala; Inaltimea efectiva a
antenei maxima- 157 m; Directivitatea- reducere in sectorul 290? - 350? pina la P.A.R. 15,5dBW; Clasa
de emisie- 300KF8EHF.
Art. 3. Modificarile respective se introduc in Registrul de licentiere.
Art. 4. Controlul asupra executarii prezentei decizii il exercita Directia expertiza si licentiere.
Presedinte
Secretar
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DECIZIA nr. 129
din 26 decembrie 2007
Cu privire la grilele de emisie pentru
101,3 FM, Euro TV Chisinau,
Radio Media, Radio Singera
„PROVIDEO” SRL solicita aprobarea grilei de emisie a postului de radio „101,3 FM” prin care se
prevede excluderea emisiunilor „Universul Vinului”, „Nasha Pivnaia”, „Strazile orasului nostru”,
„Moldova Ortodoxa”, „Tura Vedetelor” cu introducerea urmatoarelor emisiuni: „Planeta Noastra”,
„Koniuh Fiodorov”, „Letopiset”, altele doua emisiuni schimbindu-si denumirea din „Stiri economice” in
„Digest Economic” si „Auto News” in „Automania”.
„Euro TV Chisinau” SRL solicita modificarea grilei de emisie a postului de televiziune „Euro TV
Chisinau” prin completarea ei cu urmatoarele emisiuni: „Alo, eu te salut”, „Formula sanatatii” si „Indiana
pentru femei si nu numai”.
„PRO MEDIA” SRL solicita aprobarea grilei de emisie a postului de radio „Radio Media” prin
excluderea retransmisiei programelor postului National FM si introducerea urmatoarelor emisiuni: Stiri
regionale, Buna dimineata cu DJ ORION, Tehnologii ale viitorului, Lumea din jur, Lumina divina, Sa fim
frumoase (anterior - Jenskie stuciki), Dissonans, Casa Mare, Ethno Media, Ne exprimam corect, Mesaje
cu Doinita (anterior - Masaj cu...mesaje), Familia la patrat, Moment poetic, Tinerii se intreaba, Sunetele
Naturii, ROCKestra, Electronic Space, Street Wave cu Iurie Rosca, Media TOP 40, Axa Tineret si
Vorbiti, va rog (anterior - Tentatia Discutiei).
Organizatia Obsteasca de Informare din or. Singera, mun. Chisinau, cere aprobarea grilei de emisie a
postului de radio „Radio Singera” prin schimbarea orei de retransmitere a programelor RFI de la 06.30
la 09.15, DW- de la 13.00 la 14.15.
Compania Publica „Gagauziya Radio Televizionu”, in urma lichidarii Companiei Regionale „Teleradio
Gagauzia” IS, vine cu o cerere de aprobare a grilei de emisie pentru postul de radio „Gagauziya Radio
Televizionu”.
In conformitate cu prevederile Art. 18 (2), 39 – 41 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura si conditiile de eliberare a licentelor
de emisie si a autorizatiilor de retransmisie, aprobate prin Hotarirea Parlamentului Republicii Moldova nr.
433-XVI din 28.12.2006 si in temeiul actelor prezentate de catre intreprinderile nominalizate, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aproba grila de emisie pentru postul de radio 101,3 FM.
Art. 2. Se aproba grila de emisie pentru postul Euro TV Chisinau.
Art. 3. Se aproba grila de emisie pentru postul Radio Media.
Art. 4. Se aproba grila de emisie pentru postul Radio Singera.
Art. 5. Conducerii Companiei Publice „Gagauziya Radio Televizionu” i se recomanda, in termen
rezonabil, tinind cont de obiectiile si sugestiile CCA, sa prezinte spre examinare si aprobare o noua grila
de emisie pentru postul „Gagauziya Radio Televizionu”.
Art. 6. Controlul asupra executarii prezentei decizii il exercita Directia monitorizare.

Presedinte
Secretar

Gheorghe GORINCIOI
Constantin BIRCA

DECIZIA nr. 130
din 26 decembrie 2007
Despe noile liste de canale TV retransmise de GSM “Orange Moldova”,
“SUN-TV, “Omega TV” si modificarea conditiilor la licenta de emisie
a studioului TV prin cablu “Beta”
Intreprinderile I.M. „ORANGE MOLDOVA” SA din mun. Chisinau (fondatoarea studioului TV prin
reteaua de telefonie celulara mobila, standardul GSM „Orange Moldova” din aceeasi localitate), IM
„SUN COMMUNICATIONS” SRL (fondatoare a studioului TV prin cablu „SUN-TV” din mun.
Chisinau), SRL “BELTIVI COM” din mun. Chisinau (fondatoare a studioului TV prin cablu „OMEGA
TV” din mun. Chisinau) solicita aprobarea noilor liste de canale.
Intreprinderea „Elechservice Grup” SRL din mun. Balti, in calitate de fondatoare a studioului TV prin
cablu „Beta”, in temeiul avizelor administratiei publice locale, solicita extinderea ariei de emisie asupra
satului Sturzovca, rn. Glodeni, si com. Ciobalaccia, rn. Cantemir.
Conform prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA,
Regulamentului cu privire la procedura si conditiile de eliberare a licentelor de emisie si a autorizatiilor
de retransmisie, aprobate prin Hotarirea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova,
si in temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al AudiovizualuluiDECIDE:
Art.1. Se aproba noua lista (9 canale) a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou) de
catre studioul TV prin reteaua de telefonie celulara mobila, standardul GSM „ORANGE MOLDOVA”
din mun. Chisinau: UTV, Senso TV, Muzica TV, National TV, N 24, TVM International, TV Dixi,
Realitatea TV, The money channel.
Art.2. Se aproba noua lista (88 canale) a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou) de
catre studioul TV prin cablu „SUN-TV” din mun. Chisinau: RTR-Planeta, 2 PLUS, National TV,
Moldova 1, PRO TV Chisinau, Euro-TV Chisinau, NIT, Pervii canal Moldova, TV 7, Ren TV, Muzica
TV, N 4, TV5-Europe, N 24, Bravo/TNT, Inter+, Euronews, Belarusi TV, Nostalighia, MCM, Telesport,
„SUN-TV” Guide, Comedia TV, Drive, Ohota i Ribalka, TV 1000 Russkoe Kino, CNLTV, India TV,
Acasa, Minimax, Discovery Channel, Animal Planet, Viasat History, Detskii Mir/Teleclub, RTVI, Nase
Kino, Nickelodeon, Romantica, Eurosport, Planeta Sport, Viasat Sport, TRT International, Eurosport 2,
Viasat Explorer, Kiss TV, Soverseno Secretno, Hallmark, AXN, Discovery Science, RIK, MTV Europe,
BBC World, Fashion, RAI Uno, Park Razvlecenii, TV 1000, NGC, Realitatea TV, Mezzo, MIR, HBO,
Sport 1, BBC Prime, Moteurs/XXL, MGM, Zdorovoie Televidenie, TV Dixi, Travel Channel, Discovery
travel & living, Discovery civilisations, Cinemax, Cinemax 2, HBO Comedy, Senso TV, Zone club,
CNN, RTL, AXN Sci-Fi, AXN Crime, Cartoon/TCM, 1+1 international, Fenix Film, Mnogo TV, TV
Bulivar, Mati i Ditea, Interesnoie TV, Nas Futbol, RBK.
Art.3. Se aproba noua lista (40 canale) a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou) de
catre studioul TV prin cablu „OMEGA TV” din mun. Chisinau: Moldova 1, TVR-1, TV5-Europe,
Minimax/Musicmax, Telesport, National TV, Favorit TV, N 24, PRO TV Chisinau, Acasa, Eurosport-2,
Alfa Omega TV, Etno TV, Taraf TV, Euro-TV Chisinau, Pervii canal Moldova, TVC 21, TV 7, NIT, TV
Dixi, N 4, Muzica TV, Ramil TV, Eurosport, Inter+, RTR-Planeta, Ren TV, Bravo/TNT, RTVi,
NaseKino, Detskii Mir/Teleclub, Euronews, Fashion, NGC, Discovery Channel, India TV, Mnogo TV,
Viasat History, TV 1000 Russkoie kino, RBK.
Art.4. Se modifica, fara eliberarea unui formular nou, Autorizatia de retransmisie seria AB nr. 000007 din
26.12.06 a intreprinderii „Elechservice grup” SRL din mun. Balti pentru studioul TV prin cablu „Beta”
prin includerea in aria de emisie a s. Sturzovca, rn. Glodeni, si a com. Ciobalaccia, rn. Cantemir.
Art.5. In termen de zece zile, titularii nominalizati in Art. 1-3 vor remite CCA originalul listei anterioare
de canale TV retransmise.
Art.6. Controlul asupra executarii prezentei Decizii il exercita Directia expertiza si licentiere.
Presedinte
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DECIZIA nr. 131
din 26 decembrie 2008
Cu privire la activitatea CCA
in trimestrul IV al anului 2007
Conform Art. 49 (5) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului trimestrial intocmeste un raport privind modul in care isi exercita atributiile. Raportul cu
privire la activitatea CCA in trimestrul IV al anului 2007 a fost examinat public, membrii CCA inaintind
mai multe propuneri si sugestii in vederea optimizarii activitatii instituiei de reglementare in domeniul
audiovizualului autohton.
Ca urmare, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aproba Raportul cu privire la activitatea CCA in trimestrul al IV al anului 2007 (se anexeaza).
Art. 2. Raportul nominalizat se pune pe pagina web.
Art. 3. Controlul privind executarea prezentei Decizii il exercita Secretarul CCA.
Presedinte
Secretar
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