DECIZIA nr. 1
din 18 ianuarie 2008
Cu privire la Planul naţional de repartizare
a frecvenţelor radioelectrice terestre
În conformitate cu Art. 36 al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006
administraţia publică centrală de specialitate, în colaborare cu CCA, se obligă să elaboreze
Planul naţional de repartizare a frecvenţelor radioelectrice terestre. Planul nominalizat a fost
examinat şi dezbătut public. În temeiul celor constatate Consiliul Coordonator al
Audiovizualului şi Ministerul Dezvoltării Informaţionale
DECID:
Art. 1. Se aprobă Planul naţional de repartizare a frecvenţelor radioelectrice terestre (se
anexează).
Art. 2. Prezenta Decizie se publică în „Monitorul Oficial” şi pe pagina web a Consiliului
Coordonator al Audiovizualului.
Preşedinte

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Constantin BÎRCĂ

Anexa 1
Planul naţional de repartizare a canalelor de televiziune

Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Amplasarea
Localitatea
Bălasineşti
Balatina
Bălţi
Bălţi
Bălţi
Bălţi
Bălţi
Bălţi
Bălţi
Basarabeasca
Basarabeasca*
Baurci (r-l Ceadîr-Lunga)
Briceni
Buciumeni (r-l Floreşti)
Bujor (r-l Hînceşti)
Cahul
Cahul
Cahul
Cahul
Cahul
Cahul
Cahul*

Canalul

Rmax 1
(km)

2
21
21
24
26
28
39
46
58
26
44*
9
3
48
7
1
8
21
25
31
37
48

5.7
4.9
3.9
16.9
8.4
7.9
22.6
15.7
9.0
6.1
4,5
6.8
15.2
2.8
2.0
82.4
68.8
41.5
9.0
58.9
7.6
40.1

Programul emis
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
“TELERADIO BĂLŢI”
“CATRIN TV”
„TV - 6 BĂLŢI ”
“MUZICA TV”
“N4”
„NIT”
„PRO TV”
“BAS TV”
„Mega TV”
„MOLDOVA-1”
“CANAL-X”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
“2 PLUS”
„MOLDOVA-1”
„NIT”
“MUZICA TV”
“PERVÎI CANAL MOLDOVA”
“N4”
„PRO TV”

Nr.
d/o
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.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Amplasarea
Localitatea
Căinari*
Camenca (Glodeni)
Cantemir
Cantemir
Cantemir*
Caplani (r-l Ştefan-Vodă)
Cărpineni
Căuşeni
Căuşeni
Căuşeni
Căuşeni
Ceadîr-Lunga
Ceadîr-Lunga
Ceadîr-Lunga
Ceadîr-Lunga
Cebolaccia
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Cimişlia
Cimişlia
Cimişlia
Cimişlia
Cimişlia*
Cioara
Ciorna
Climăuţii de Jos
Cobani
Colibabovca (r-l Leova)
Comrat
Comrat
Comrat
Comrat
Comrat
Copanca (r-l Căuşeni)
Copceac
Copceac
Copceac (r-l Tighina)
Corneşti
Cosăuţi (r-l Soroca)
Cremenciug
Criuleni
Criuleni

Canalul

Rmax 1
(km)

27
12
24
34
37
10
7
28
35
40
53
12
27
37
49
11
8
26
37
43
49
51
53
2
33
43
50
56
53
52
26
24
7
10
23
36
38
52
25
24
47
42
10
11
35
24
26

6.6
1,7
2.9
2.2
6.7
1.9
1.7
54.3
4.4
52.6
14.2
10.5
2.2
1.6
13.9
1.7
20.1
8.4
10.5
14.8
20.2
18.6
5.4
83.4
50.7
6.2
19.1
6.2
3.5
5.1
1.4
3.2
1.7
20.0
7.9
6.6
4.0
9.1
1.8
2.0
1.9
2.1
18.3
1.7
1.6
2.6
2.7

Programul emis
„TV DIXI”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
“PERVÎI CANAL MOLDOVA”
„TV DIXI”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
“PERVÎI CANAL MOLDOVA”
“STUDIO-L”
„MOLDOVA-1”
„NIT”
“PERVÎI CANAL MOLDOVA”
„MOLDOVA-1”
“AIÎN - ACIÎC”
“TV-GĂGĂUZIA”
„MOLDOVA-1”
„TV5”
„MEGA TV”
„PRO TV”
„TV 7”
„NIT”
“N4”
“MUZICA TV”
“PERVÎI CANAL MOLDOVA”
„MOLDOVA-1”
„MEDIA TV”
„NIT”
“EURO-TV CHIŞINĂU”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
“PERVÎI CANAL MOLDOVA”
“PERVÎI CANAL MOLDOVA”
“ENI AI”
“TV-GĂGĂUZIA”
“BIZIM AÎDÎNÎC”
„NIT”
„MOLDOVA-1”
“TVK-24”
“TV-GĂGĂUZIA”
„MOLDOVA-1”
“PERVÎI CANAL MOLDOVA”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
“PERVÎI CANAL MOLDOVA”
„MOLDOVA-1”
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Nr.
d/o
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Amplasarea
Localitatea
Criuleni
Crocmaz (r-l Ştefan-Vodă)
Drochia
Edineţ
Edineţ
Edineţ
Edineţ
Edineţ
Edineţ
Faleşti*
Floreşti*
Giurgiuleşti
Glodeni
Glodeni*
Hînceşti
Hînceşti
Hirjauca
Hîrtop
Holercani (r-l Dubăsari)
Holercani (r-l Dubăsari)
Iarova (r-l Soroca)
Iorjniţa (r-l Soroca)
Leova
Leova
Leova*
Lipcani
Măşcăuţi
Mereseuca (r-l Ocniţa)
Mîndreşti Noi*
Mîndreştii Noi
Mîndreştii Noi
Mîndreştii Noi
Naslavcea (r-l Ocniţa)
Nemţeni
Nimereuca
Nisporeni
Nisporeni*
Nisporeni*
Ocniţa*
Ocsentia
Orhei
Orhei*
Orhei*
Otaci (r-l Ocniţa)
Pruteni (r-l Făleşti)
Răscaieţi
Rezina

Canalul

Rmax 1
(km)

36
36
28
7
25
27
31
42
48
49
35
33
35
47*
7
36
7
23
33
40
11
37
39
57
45
35
55
12
56
8
41
2
32
44
52
8
42
53
29
26
35
51
54
11
25
42
32

5.8
2.2
6.4
75.8
5.4
15.1
48.2
3.8
40.1
3.4
4.7
5.2
4.9
3,8
5.4
4.9
3.0
2.1
5.8
1.9
2.0
1.5
9.5
10.9
4,8
12.0
1,7
1.9
25,4
57.7
53.2
91.6
1.7
1,8
1,8
28.2
14.2
4.4
10.8
1.8
21.8
21.3
6.2
18.5
1.7
2.1
8.8

Programul emis
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
“DROCHIA”
„MOLDOVA-1”
“AVM”
“2 PLUS”
“PERVÎI CANAL MOLDOVA”
“N4”
„NIT”
„MEGA TV”
“EURO-TV CHIŞINĂU”
„MOLDOVA-1”
“TV-PRIM”
„TV Dixi”
“2 PLUS”
„TV DIXI”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
“PERVÎI CANAL MOLDOVA”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
“PERVÎI CANAL MOLDOVA”
„MOLDOVA-1”
„NIT”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
„NIT”
“PERVÎI CANAL MOLDOVA”
“2 PLUS”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
“ALBASAT TV”
„NIT”
„TV DIXI”
“EURO-TV CHIŞINĂU”
„MOLDOVA-1”
„ELITA”
„NIT”
„PRO TV”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
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Nr.
d/o
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

Amplasarea
Localitatea
Rezina*
Romanovca (r-l Leova)
Salcia
Sănătăuca
Sîngerei*
Şişcani (r-l Nisporeni)
Slobozia Mare
Slobozia-Cremene
Şoldaneşti
Şoldăneşti
Soroca
Soroca
Soroca
Soroca
Soroca
Soroca
Stolniceni (r-l Hînceşti)
Străşeni
Străşeni
Străşeni
Străşeni
Străşeni
Străşeni*
Sturzeni
Talmaza
Taraclia
Tarasova
Tartaul (r-l Cantemir)
Teleneşti*
Tîrgul Vertiujeni
Tomai
Tomai (r-l Leova)
Tribujeni
Trifeşti
Trifeşti
Trifeşti
Trifeşti
Trifeşti*
Tudora
Tvardiţa
Ungheni
Ungheni
Ungheni
Ungheni
Ungheni
Ungheni
Unguri

Canalul

Rmax 1
(km)

21
9
33
30
53*
12
6
52
1
7
9
12
28
43
47
53
26
3
7
11
23
30
47
23
24
41
36
41
57*
21
41
36
53
12
25
27
57
44
8
23
7
29
32
37
39
49
9

18.9
5.0
1,8
1,6
4,5
1.8
12.0
2.7
2.8
1,4
17.7
12.7
14.2
3.4
12.4
6.2
2.2
136.1
5.0
77.2
43.4
61.7
32,7
6.1
2.8
4.8
1,9
1.3
4,6
2,2
1,9
1.8
1.4
56.7
61.6
61.6
29.4
23.9
2,3
2.1
29.9
60.8
58.7
25.1
19.4
4.2
10.1

Programul emis
„ELITA”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
„Mega TV”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
„Impuls TV”
„MOLDOVA-1”
“2 PLUS”
“PERVÎI CANAL MOLDOVA”
„SOR-TV ”
„NIT”
“N4”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
“ART-TV”
“2 PLUS”
“EURO-TV CHIŞINĂU”
“PERVÎI CANAL MOLDOVA”
„NIT”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
“STV - 41”
„MOLDOVA-1”
“PERVÎI CANAL MOLDOVA”
„TV Dixi”
„MOLDOVA-1”
“PERVÎI CANAL MOLDOVA”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
“2 PLUS”
“PERVÎI CANAL MOLDOVA”
„NIT”
“EURO-TV CHIŞINĂU”
„MOLDOVA-1”
“TVARDIŢA”
“2 PLUS”
“PERVÎI CANAL MOLDOVA”
„MOLDOVA-1”
„NIT”
“EURONOVA”
“N4”
„MOLDOVA-1”
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Nr.
d/o
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.

Amplasarea
Localitatea
Vădeni
Vadul-lui-Vodă
Vadul-lui-Vodă
Vadul-Rascov (r-l Şoldăneşti)
Valea Perjei (r-l Ceadîr-Lunga)
Vărăncău
Varniţa (Tighina)
Varniţa (Tighina)
Varniţa (Tighina)
Varniţa (Tighina)
Varniţa*
Vasilcău
Volintiri
Vulcăneşti*
Ciumai

Canalul

Rmax 1
(km)

38
8
33
33
11
37
1
8
50
57
26
35
24
24
34

12.1
6.9
5.9
2.9
1.8
2.6
14.9
8.5
17.6
16.1
6.7
1.7
2.5
2.0
7.7

Programul emis
“FLOR – TV”
“2 PLUS”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
“2 PLUS”
“PERVÎI CANAL MOLDOVA”
“MUZICA TV”
„NIT”
„PRO TV”
„MOLDOVA-1”
„MOLDOVA-1”
“TV-GĂGĂUZIA”
„STV 41”

* - Canalele de televiziune pentru care au fost eliberate Licenţele de Emisie, însă la momentul
de faţă staţia se află la etapa proiectării sau construirii.
Anexa 2
Planul naţional de repartizare a frecvenţelor de radiodifuziune sonoră FM
Nr.
Amplasarea Localitatea
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Anenii Noi *
Anenii Noi
Anenii Noi
Bălţi
Bălţi
Bălţi *
Bălţi
Bălţi
Bălţi
Bălţi
Bălţi
Bălţi
Basarabeasca
Briceni
Cahul
Cahul
Cahul *
Cahul
Cahul
Cahul
Cahul
Cahul

Frecvenţa
(MHz)

Rmax1 (km)

102.9
103.4
104.4
71.15
90.0
92.0
101.5
103.5
103.9
105.6
106.2
107.2
105.0
102.6
67.37
69.14
90.40
100.7
101.4
104.7
105.2
107.7

17
12
17
20
21
23
15
24
12
33
21
21
15
20
76
69
47
68
36
19
68
69

Programul emis
“Europa Plus Moldova”
„Fresh FM”
„T.E.M.P.”
„Radio Bălţi”
“PLOAIA DE ARGINT”
„Retro Moldova”
„NRG”
“CITY FM”
“Fresh FM”
„RADIO MEGAPOLIS”
“Radio Poli Disc – Русское Радио”
„Noroc”
„Bas FM”
„Fresh FM”
„Radio Moldova”
„BBC”
“PRO FM”
„Radio Moldova”
„Univers FM”
„Fresh FM”
“Hit FM”
“MICUL SAMARITEAN”
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Nr.
Amplasarea Localitatea
d/o
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.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Călăraşi
Cantemir
Caplani
Căuşeni
Căuşeni
Căuşeni *
Căuşeni
Căuşeni
Căuşeni
Căuşeni
Căuşeni
Ceadîr-Lunga
Ceadîr-Lunga
Ceadîr-Lunga
Ceadîr-Lunga
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău *
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Chişinău
Cimişlia *
Cimişlia
Cimişlia
Comrat *

Frecvenţa
(MHz)

Rmax1 (km)

70.46
102.4
105.8
71.24
90.9
91.9
99.9
101.5
102.0
103.0
106.8
103.2
103.8
104.6
107.5
66.41
69.44
71.57
72.71
87.6
88.6
89.1
89.6
90.7
92.1
92.8
96.7
97.2
97.7
99.7
100.1
100.9
101.3
101.7
102.7
103.2
103.7
104.2
104.7
105.2
105.9
106.4
106.9
107.9
93.5
103.5
104.4
69.74

5
13
13
65
42
32
32
62
39
37
62
30
19
31
36
24
18
36
19
31
28
37
29
31
20
25
31
40
21
33
37
32
32
26
31
13
33
44
13
27
42
30
20
34
19
57
21
24

Programul emis
“Sănătate”
„Fresh FM”
„Radio Moldova”
„Radio Moldova”
“PLOAIA DE ARGINT”
“Vocea Basarabiei”
„Noroc”
“Antena C”, “BBC”
“MICUL SAMARITEAN”
“Radio Poli Disc – Русское Радио”
„Radio Moldova”
“MICUL SAMARITEAN”
„Pro 100 radio”
„Radio Găgăuzia”
“Eni Ai”
“Sănătate”
“MICUL SAMARITEAN”
“Vocea Basarabiei”
“Hit Radio”
“Vzrosloe radio Shanson”
„RADIO MEGAPOLIS”
“RETRO FM”
„Unda Nistreană”
“SCĂPĂRICI”
“Timpul nostru”
„Univers FM”
„Veritas FM”
“BBC”
„Maestro FM”
„Noroc”
“Sănătate”
“KISS FM”
“101,3 FM”
“Hit FM”
“Hit Radio”
„Autoradio”
“Radio Poli Disc – Русское Радио”
“MICUL SAMARITEAN”
“PLAI”
“RADIO 7”
“NOVA”
“Europa Plus Moldova”
“PRO FM”
“PLOAIA DE ARGINT”
“Hit FM”
„Radio Moldova”
„RADIO MEDIA”
„Eni Ai”
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Nr.
Amplasarea Localitatea
d/o
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Comrat
Comrat
Comrat
Comrat
Corlăteni *
Criuleni *
Crocmaz
Crocmaz
Donduşeni
Edinet
Edinet
Edineţ
Edineţ
Edineţ
Edineţ
Edineţ
Edineţ
Edineţ
Făleşti
Floreşti *
Floreşti
Glodeni
Glodeni
Glodeni
Glodeni
Hînceşti
Hînceşti
Iargara
Leova *
Leova *
Leova
Lipcani
Măşcăuţi-Morovaia
Mîndreştii Noi
Mîndreştii Noi
Mîndreştii Noi
Mîndreştii Noi
Mîndreştii Noi
Naslavcea
Nisporeni
Nisporeni
Orhei
Orhei
Otaci
Pelenia
Proteagailovca
Rezina
Rogojeni *

Frecvenţa
(MHz)

Rmax1 (km)

99.5
100.3
102.1
106.6
68.66
106.5
105.1
107.2
104.4
67.46
70.31
68.99
93.6
101.3
103.8
105.4
106.4
107.9
106.6
106.8
104.3
98.4
99.9
100.3
102.5
68.93
106.2
100.9
89.9
92.1
106.8
101.7
103.9
66.68
100.7
102.9
104.9
107.6
105.2
90.2
105.7
98.3
101.6
106.3
101.0
101.1
101.9
106.0

30
23
32
34
5
18
25
21
18
64
64
30
12
50
50
20
18
49
18
32
32
31
38
25
39
27
15
32
17
21
38
21
6
64
32
65
65
65
25
26
37
19
20
18
10
34
26
18

Programul emis
„Noroc”
„Pro 100 radio”
„Radio Găgăuzia”
“Hit FM”
“Radio Sănătatea”
“PLAI”
„Radio Moldova”
“MICUL SAMARITEAN”
„Fresh FM”
“Sănătate”
„Radio Moldova”
“Sănătate”
“PLOAIA DE ARGINT”
„Radio Moldova”
“MICUL SAMARITEAN”
“Radio Poli Disc – Русское Радио”
„Fresh FM”
“Sănătate”
„Fresh FM”
„Radio Plai”
„Noroc”
„Fresh FM”
“Radio Prim”
“Vocea Basarabiei”
“MICUL SAMARITEAN”
“MICUL SAMARITEAN”
„Noroc”
„Noroc”
“Hit FM”
“SCĂPĂRICI”
„Radio Moldova”
„Fresh FM”
„Radio Moldova”
„Radio Moldova”
“MICUL SAMARITEAN”
„Antena C”, „BBC”
„Radio Moldova”
“Hit FM”
„Radio Moldova”
„Noroc”
“Vocea Basarabiei”
„Noroc”
„Orhei”
„Fresh FM”
“Vocea Basarabiei”
“Hit FM”
„Fresh FM”
„Noroc”
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Nr.
Amplasarea Localitatea
d/o
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.

Sănătăuca
Sărata Galbenă *
Sîngera
Sîngerei
Sîngerei
Şoldăneşti
Soroca
Soroca
Soroca
Soroca
Ştefan-Vodă *
Ştefan-Vodă
Ştefan-Vodă
Străşeni
Străşeni
Străşeni
Străşeni
Străşeni
Talmaza *
Taraclia
Taraclia
Taraclia
Teleneşti
Trifeşti
Trifeşti
Trifeşti
Ungheni
Ungheni
Ungheni
Ungheni
Ungheni
Ustia *
Varniţa *
Varniţa *
Varniţa *
Vulcăneşti
Vulcăneşti *
Vulcăneşti
Vulcăneşti

Frecvenţa
(MHz)

Rmax1 (km)

100.4
107.1
96.2
95.2
104.0
99.1
67.79
102.2
103.1
105.8
100.6
103.8
106.3
67.58
72.02
100.5
102.3
107.3
68.60
97.5
101.9
107.0
88.2
101.2
103.3
105.4
68.00
100.1
102.0
104.5
107.0
98.7
94.7
104.0
106.1
102.7
103.6
106.7
107.3

24
12
17
18
14
22
23
18
23
34
20
21
25
64
63
74
74
73
15
16
32
19
18
29
58
71
61
32
66
66
65
17
33
15
39
12
18
14
9

Programul emis
„Radio Moldova”
“Europa Plus Moldova”
“Radio Sîngera”
“Sănătate”
„Fresh FM”
“Sănătate”
“Vocea Basarabiei”
“PLOAIA DE ARGINT”
„Fresh FM”
„Radio Moldova”
“ Radio Plai”
“Vocea Basarabiei”
„Noroc”
“Antena C”
„Radio Moldova”
„Radio Moldova”
„VOX RADIO”
“RFI”
„Unda Talmazeană”
„Albena”
“Vocea Basarabiei”
„Fresh FM”
“Sănătate”
“PLOAIA DE ARGINT”
„Radio Moldova”
“MICUL SAMARITEAN”
„Radio Moldova”
“PLOAIA DE ARGINT”
„Radio Moldova”
“Hit FM”
“MICUL SAMARITEAN”
“Sănătate”
“Antena C”
“Europa Plus Moldova”
“RETRO FM”
“Radio Poli Disc – Русское Радио”
„Radio Găgăuzia”
„Fresh FM”
„Pro 100 radio”

*

- Frecvenţă, pentru care a fost eliberată Licenţă de emisie, însă staţia se află la etapa
proiectării sau construirii.
1
– Distanţa maximă de recepţie de la antena de emisie, calculată pentru condiţiile
standarde de planificare conform recomandărilor UIT.
Anexa 3
Planul naţional de repartizare a frecvenţelor de radiodifuziune sonoră AM
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Nr
d/o
1.
2.
3.
1

Amplasarea
Localitatea
Chişinău
Edineţ
Cahul

Frecvenţa
(kHz)

Rmed 1
(km)

873
1494
1494

100
75
75

„Radio Moldova”
„Radio Moldova”
„Radio Moldova”

– Distanţa medie de recepţie de la antena de emisie, calculată pentru condiţiile standarte
de planificare conform recomandărilor UIT.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 2
din 18 ianuarie 2008
Bilanţul concursului pentru utilizarea
canalelor TV, anunţat prin Decizia CCA
nr. 119 din 20 noiembrie 2007
În temeiul Art. 23 şi 40 p. (1), lit. j) şi l) ale Codului Audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006 la 20 noiembrie 2007 Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anunţat concursul
pentru utilizarea canalelor TV disponibile.
La concursul nominalizat s-au înscris doi pretendenţi- ambii pentru extinderea ariei de
emisie.
Ţinînd cont de prevederile Art. 6, 8, 11 şi 12 ale Codului Audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, Art. 7, 8, 9, 10 şi 11 ale Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. La concursul pentru utilizarea canalelor TV 47– Străşeni, 56– Mîndreştii Noi, 45–
Leova, 48– Criuleni au participat Întreprinderea Mixtă „NOILE IDEI TELEVIZATE” SRL din
Chişinău pentru studioul „NIT” şi Cooperativa „Molodosti” din Rezina pentru studioul
„ELITA”
Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise (5 PRO,
2 CONTRA) învingător se declară Întreprinderea Mixtă „NOILE IDEI TELEVIZATE” SRL din
Chişinău pentru studioul „NIT” şi i se modifică Licenţa de emisie prin includerea canalelor TV
47– Străşeni, 56– Mîndreştii Noi, 45– Leova.
Art. 2. Canalul TV 48– Criuleni care nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi
acordat pretendenţilor se va anunţa în concurs.
Art. 3. Rezultatele concursului se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Art. 4. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere şi Secretarul CCA.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ
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DECIZIA nr. 3
din 18 ianuarie 2008
Cu privire la reperfectarea licenţelor de emisie
Cooperativa „MOLODOSTI” din or. Rezina solicită reperfectarea Licenţei de emisie seria
A MMII, nr. 003391 din 14.09.2004 prin schimbarea parametrilor tehnici ai studioului TV
„ELITA” din or. Orhei, conform Avizului Ministerului Dezvoltării Informaţionale nr. 01/2840
din 13.12.2007.
Î.M. „MEDIAPRO” SRL, fondatoarea studioului „PRO TV CHIŞINĂU”, solicită
reperfectarea Licenţei de emisie seria A MMII, nr. 003274 din 23.12.2003 prin schimbarea
adresei juridice- de pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfînd, 162, et. 17, pe str. Petru Maior, 7, mun.
Chişinău.
„PRIME” SRL cere reperfectarea licenţelor de emisie seria A MMII, nr. 014531 din
18.10.2005, a studioului TV prin eter “PERVÎI CANAL MOLDOVA” şi seria A MMII, nr.
014603 din 06.03.2007, a studioului TV prin satelit “PERVÎI CANAL MOLDOVA” prin
schimbarea denumirii S.C. ”MEDIA SATELIT” SRL în „PRIME” SRL şi a adresei juridice- de
pe str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 57/1, bir. 312, pe str. Petricani, 88/4, mun. Chişinău.
S.C. „VIDEOMAG” SRL, fondatoarea studioului TV prin cablu „MAG” , solicită
reperfectarea Licenţei de emisie seria A MMII, nr. 003387 din 14.09.2004, prin schimbarea
adresei juridice a întreprinderii din or. Cahul- de pe str. Ion Vodă cel Cumplit, 54, în satul
Colibaş, raionul Cahul.
În 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 şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se reperfectează Licenţa de emisie seria A MMII, nr. 003391 din 14.09.2004,
eliberată Cooperativei „MOLODOSTI” din or. Rezina pentru studioul TV “ELITA” din or.
Orhei, canalul 35, prin majorarea Puterii Aparent Radiate pînă la 35 dBW, conform Avizului
Ministerului Dezvoltării Informaţionale nr. 01/2840 din 13.12.2007.
Art. 2. Se reperfectează (cu eliberarea unui formular nou) Licenţa de emisie seria A MMII,
nr. 003274 din 23.12.2003, eliberată Î.M. „MEDIAPRO” SRL prin schimbarea adresei juridice a
întreprinderii- de pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, et. 17, pe str. Petru Maior, 7, mun.
Chişinău.
Art. 3. Se reperfectează licenţele de emisie (cu eliberarea unor formulare noi) seria A
MMII, nr. 014531 din 18.10.2005 a studioului TV prin eter “PERVÎI CANAL MOLDOVA” şi
seria A MMII, nr. 014603 din 06.03.2007 a studioului TV prin satelit “PERVÎI CANAL
MOLDOVA” prin schimbarea denumirii S.C. ”MEDIA SATELIT” SRL în „PRIME” SRL şi a
adresei juridice- de pe str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 57/1, bir. 312, pe str. Petricani, 88/4,
mun. Chişinău.
Art. 4. Se reperfectează (cu eliberarea unui formular nou) Licenţa de emisie seria A MMII,
nr. 003387 din 14.09.2004, eliberată S.C. „VIDEOMAG” SRL, fondatoarea studioului TV prin
cablu „MAG”, prin schimbarea adresei juridice a întreprinderii- de pe str. Ion Vodă cel Cumplit,
54, or. Cahul, în satul Colibaş, raionul Cahul.
Art. 5. Licenţele de emisie seria A MMII, nr. 003274 din 23.12.2003 a Î.M. „MEDIAPRO”
SRL, seria A MMII, nr. 014531 din 18.10.2005 a studioului TV prin eter “PERVÎI CANAL
MOLDOVA”, seria A MMII, nr. 014603 din 06.03.2007 a studioului TV prin satelit “PERVÎI
CANAL MOLDOVA” şi seria A MMII, nr. 003387 din 14.09.2004 a S.C. „VIDEOMAG” SRL
se declară nevalabile; modificările respective se introduc în Registrul de licenţiere.
Art. 6. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
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Preşedinte
Secretar

Gheorghe GORINCIOI
Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 4
din 18 ianuarie 2008
Retragerea licenţei de emisie a S.C. „MODUMTEH” SRL
şi a autorizaţiei de retransmisie a S.C. „DINULICA” SRL
La 25.07.2006 Consiliul Coordonator al Audiovizualului a eliberat S.C. „MODUMTEH”
SRL din mun. Chişinău Licenţa de emisie seria A MMII nr. 014578 pentru studioul TV prin
cablu “Cool- TV”. La 9.01.2008 directorul S.C. „MODUMTEH” SRL a solicitat retragerea ei,
deoarece termenul prevăzut pentru realizarea proiectului a fost depăşit.
La 23.11.2006 Consiliul Coordonator al Audiovizualului a eliberat S.C. „DINULICA” SRL
din mun. Chişinău Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000001 pentru studioul TV prin
cablu “ABAS TV” din s. Palanca şi Tudora, rn. Ştefan Vodă. La 03.12.2007 directorul S.C.
„DINULICA” SRL s-a adresat cu o cerere prin care îşi retrage Autorizaţia nominalizată, pe
motiv că termenul prevăzut pentru realizarea proiectului a fost depăşit.
În conformitate cu prevederile Art. 27 p. (1), lit. d), h), 28 p. (4), 39-41 al Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Art. 27 p. (1), 38 p. (1), lit. d) şi e)
al Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a
Parlamentului Republicii Moldova, şi în temeiul actelor prezentate Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se retrage Licenţa de emisie seria A MMII nr. 014578 din 25.07.2006, eliberată
S.C. „MODUMTEH” SRL din mun. Chişinău pentru studioul TV prin cablu “Cool- TV” din s.
Văratic, rn. Rîşcani.
Blancheta licenţei de emisie retrasă se transmite în arhivă împreună cu dosarul titularului.
Art. 2. Se retrage Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000001 din 23.11.2006,
eliberată S.C. „DINULICA” SRL din mun. Chişinău pentru studioul TV prin cablu “ABAS TV”
din s. Palanca şi Tudora, rn. Ştefan Vodă.
Blancheta autorizaţiei de retransmisie retrasă se transmite în arhivă împreună cu dosarul
titularului.
Art.3. Licenţa de emisie seria A MMII nr. 014578 din 25.07.2006, eliberată S.C.
„MODUMTEH” SRL din mun. Chişinău şi Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000001 din
23.11.2006, eliberată S.C. „DINULICA” SRL din mun. Chişinău, se declară nevalabile.
Modificările respective se introduc în Registrul de licenţiere.
Art.4. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe GORINCIOI
Constantin BÎRCĂ
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DECIZIA nr. 5
din 18 ianuarie 2008
Cu privire la eliberarea Autorizaţiei de retransmisie
S.C. „MODUMTEH” SRL
Ca urmare a examinării setului de documente ale S.C. „MODUMTEH” SRL din mun.
Chişinău privind eliberarea Autorizaţiei de retransmisie pentru studioul TV prin cablu „P-TV”
din s. Peresecina, rn. Orhei, şi în conformitate cu prevederile Art. 28, 39– 41 din Codul
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Art. 30– 38 din Regulamentul cu
privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de
retransmisie, aprobat prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii
Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se eliberează Autorizaţia de retransmisie S.C. „MODUMTEH” SRL din mun.
Chişinău (director dl Chiriac Oleg) pentru studioul TV prin cablu „P-TV” din s. Peresecina, rn.
Orhei.
Art. 2. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 6
din 18 ianuarie 2008
Cu privire la noile liste de canale TV retransmise
şi modificarea condiţiilor la licenţa de emisie
În baza contractelor încheiate pentru anul 2008 întreprinderile „VIDEOMAG” SRL din
satul Colibaş, rn. Cahul (fondatoarea studioului TV prin cablu „MAG” din aceeaşi localitate),
„ALBASAT” SRL or. Nisporeni (fondatoarea studioului TV prin sistemul MMDS „Albasat” din
aceeaşi localitate şi a studioului TV prin cablu „Albasat” din rn. Nisporeni) solicită aprobarea
noilor liste de canale.
Întreprinderea „Elechservice Grup” SRL din mun. Bălţi, în calitate de fondatoare a
studioului TV prin cablu „Beta”, în temeiul avizului administraţiei publice locale, solicită
extinderea ariei de emisie asupra or. Edineţ.
Conform prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului
CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a
Parlamentului Republicii Moldova, şi în temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
22 canale) de către studioul TV prin cablu „MAG” din s. Colibaş, rn. Cahul: Moldova 1, TVM
Internaţional, TVR 1, 2 Plus, Naţional TV, Favorit TV, N 24, Telesport, PRO TV Chişinău,
Euro-TV Chişinău, Minimax, TV Dixi, Muzica TV, Pervîi canal Moldova, India TV, NTV mir,
RTR-Planeta, RBK, TV-1000-Russkoie kino, Viasat Explorer, Ohota i Rîbalka, CNL TV.
Art. 2. Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
41 canale) de către studioul TV prin sistemul MMDS „ALBASAT” din or. Nisporeni: Moldova
1, TVR 1, Naţional TV, N 24,Etno TV, TVR Internaţional, Pervîi canal Moldova, Pro TV
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Chişinău, TV Dixi, Muzica TV, OTV-Ucraina, OTV-România, TVRM, Musicmax, Action
Max, Antena 1, TV-5 Europe, DW, Minimax, PAX TV, TV K Lumea, Ren TV, TV 1000,
Realitatea TV, Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport, Viasat History, Viasat Explorer,
Belarusi TV, RTVi, Bravo, Drive, Ohota i Rîbalka, Pervîi muzîcalinîi canal, UTR, NST, TV
XXI, TV 7, Sport 1, India TV.
Art. 3. Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
66 canale) de către studioul TV prin cablu „ALBASAT” din rn. Nisporeni: Moldova-1, TVR 1,
TV-5 Europe, DW, Pervîi Canal Moldova, TV Dixi, TV 7, Europsort, Euronews, Euronova,
TVRI, Minimax, Naţional TV, Favorit TV, N24, Realitatea TV, PAX TV, PRO TV Chişinău,
TVRM, Etno, OTV, Kiss TV, Telesport, Muzica TV, Discovery Channel, Animal Planet, Viasat
History, Viasat Explorer, TVM Internaţional, TV 1000, TV 1000 Russkoe kino, TV XXI, OTV, NST, RTVi, Ohota i Rîbalka, Drive, TVŢ Intern., Bravo, Mnogo TV, India TV, 365 Dnei,
Komedia TV, Ren TV, Planeta Sport, Pervîi muzîcalinîi canal, RTR-Planeta, NGC, The
Money Channel, Pratech TV, B1-TV, Good Life, Party TV, Speranţa TV, Euro TV Chişinău,
Alfa-Omega TV, Cosmos TV, UTR, Belarusi TV, NIT, N4, TVC 21, AXA TV, DDTV, Vesti,
Sport 1.
Directorul „Albasat” SRL, dl Bardan E., în termen de 15 zile va prezenta contractul de
retransmisie a canalului TV „Eurosport”. În caz contrar, canalul nominalizat va fi exclus din lista
respectivă.
Art. 4. Se modifică, fără eliberarea unui formular nou, Autorizaţia de retransmisie seria
AB, nr. 000007 din 26.12.06 eliberată întreprinderii „Elechservice grup” SRL din mun. Bălţi,
fondatoarea studioului TV prin cablu „Beta” prin includerea în aria de emisie a or. Edineţ.
Art. 5. Listele vechi de canale TV retransmise se păstrează în dosarul titularului.
Art. 6. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe GORINCIOI
Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 7
din 18 ianuarie 2008
Despre Raportul cu privire la activitatea
Consiliului Coordonator al Audiovizualului
din Republica Moldova în anul 2007
În conformitate cu Art. 49 (2) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aprobă Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al
Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2007 (se anexează).
Art. 2. Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din
Republica Moldova în anul 2007 se prezintă Parlamentului Republicii Moldova.
Art. 3. Controlul privind executarea prezentei Decizii îl exercită Preşedintele CCA (dl
Gorincioi Gh.).
Preşedinte
Secretar

Gheorghe GORINCIOI
Constantin BÎRCĂ
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DECIZIA nr. 8
din 23 ianuarie 2008
Cu privire la Concepţia reflectării campaniei electorale
pentru alegerile în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia
din 16 martie 2008
În conformitate cu prevederile Art. 40 c) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.
2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, examinînd în şedinţă publică Concepţia
reflectării campaniei electorale pentru alegerile în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 16
martie 2008
DECIDE:
Art. 1. Se adoptă Concepţia reflectării campaniei electorale pentru alegerile în Adunarea
Populară a UTA Găgăuzia din 16 martie 2008 (se anexează).
Art. 2. În baza prezentei Concepţii, Comisia Electorală Centrală a UTA Găgăuzia va
elabora şi adopta Regulamentul respectiv.
Art. 3. În termen de 5 zile după publicarea Regulamentului în Monitorul Oficial instituţiile
audiovizualului vor elabora şi adopta Reglementări interne de reflectare a campaniei electorale
pentru alegerile în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 16 martie 2008.
Art. 4. Reglementările interne se prezentă, în termen de 5 zile, Comisiei Electorale
Centrale şi Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ

Anexă
ADOPTATĂ
prin Decizia CCA nr. 8
din 23 ianuarie 2008
Preşedinte ___________________________Gheorghe GORINCIOI
CONCEPŢIA
de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile în Adunarea Populară a UTA
Găgăuzia din 16 martie 2008 de către instituţiile audiovizualului
I. Dispoziţii generale
1.Prezenta Concepţie stabileşte modul, standardele şi principiile generale de reflectare a
campaniei electorale pentru alegerile în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 16 martie 2008
(în continuare – alegeri locale) de către instituţiile audiovizualului.
2.Consiliul Coordonator al Audiovizualului şi Comisia Electorală Centrală a UTA
Găgăuzia (în continuare – Comisia Electorală Centrală) stabilesc condiţiile de reflectare a
campaniei electorale de către instituţiile audiovizualului.
3.Reflectarea campaniei electorale se desfăşoară în conformitate cu Constituţia Republicii
Moldova, Codul electoral, Codul audiovizualului, actele internaţionale în domeniu la care
Republica Moldova este parte, actele legislative ale UTA Găgăuzia, prezenta Concepţie şi alte
acte normative în vigoare.
4.Principiile reflectării echitabile, echilibrate şi imparţiale a alegerilor locale sînt obligatorii
şi pentru instituţiile audiovizualului din alte ţări, care au acces legal în spaţiul informaţional al
Republicii Moldova. În cazul unor încălcări, responsabilitatea revine titularilor de licenţă.
5.Elaborarea şi realizarea emisiunilor, a buletinelor de ştiri în perioada electorală se
efectuează de către instituţiile audiovizualului în conformitate cu Hotărîrile Comisiei Electorale
Centrale şi ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
6.Concurenţii electorali participă pe bază de egalitate în campania electorală, beneficiind
de un tratament nediscriminatoriu la utilizarea mijloacelor de informare în masă.
14

II. Modalitatea plasării publicităţii electorale prin intermediul instituţiilor publice şi
private ale audiovizualului
7.
Acordînd timpi de antenă unui concurent electoral pentru propagarea poziţiilor
acestuia, instituţiile audiovizualului oferă, în cadrul aceluiaşi gen de programe, timpi de antenă
altor concurenţi electorali, fără tergiversări neîntemeiate şi fără a favoriza un partid anume.
8.
Concurenţii electorali beneficiază de timp de antenă rezervat în orele de maximă
audienţă la Compania „Gagauziya Radio Televizionu” şi instituţiile private ale audiovizualului.
Telespectatorii sînt informaţi prin titre şi audio, iar radioascultătorii audio că mesajul constituie
publicitate electorală contra plată. Publicitatea electorală se separă de publicitatea comercială şi
alte tipuri de publicitate.
9.
Instituţiile audiovizualului difuzează gratuit, la solicitarea Consiliului
Coordonator al Audiovizualului sau a Comisiei Electorale Centrale, spoturi sociale şi de educaţie
civică şi electorală, desfăşoară campanii de informare a alegătorilor despre procedura de vot şi
despre alte particularităţi ale votării.
10.
Durata spoturilor publicitare cu caracter electoral nu va fi mai mică de 20 de
secunde.
11.
Emisiunile cu caracter electoral se difuzează numai cu genericul “Electorala
2008”, pentru contabilizarea timpilor de antenă. Acestea se evidenţiază prin mijloace acustice
şi/sau vizuale pentru identificarea şi separarea lor de alte emisiuni.
12.
Radiodifuzorul public regional Compania „Gagauziya Radio Televizionu” (în
continuare - Compania „Gagauziya Radio Televizionu”) şi instituţiile private ale
audiovizualului, desemnează prin ordin unul sau cîţiva reprezentanţi care coordonează toata
activitatea electorală a instituţiei în perioada campaniei electorale. Numele, telefoanele de
serviciu şi de la domiciliu, faxul şi adresa electronică a responsabilului se comunică Comisiei
Electorale Centrale şi Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
13.
La solicitarea concurenţilor electorali, instituţiile audiovizualului oferă, contra
plată, în conformitate cu tarifele în vigoare, servicii de filmare, înregistrare, montare, sonorizare,
grafică computerizată pentru realizarea spoturilor publicitare.
14.
Plata percepută de instituţiile audiovizualului pentru plasarea publicităţii
electorale contra plată nu va depăşi plata încasată în mod normal pentru publicitatea comercială.
15.
Timpul de antenă oferit de instituţiile audiovizualului se acordă la unele şi
aceleaşi ore de emisie stabilite pentru întreaga campanie electorală şi egale pentru toţi
concurenţii electorali.
16.
Timpul de antenă se pune la dispoziţia concurenţilor electorali, în baza cererii,
doar după înregistrarea acestora de către organul electoral respectiv.
17.
Timpul de antenă acordat şi programat la solicitarea concurentului electoral, dar
neutilizat din vina lui, nu se recuperează.
18.
Timpul de antenă acordat şi programat la solicitarea concurentului electoral, dar
neutilizat din cauza defecţiunilor tehnice ale utilajului de transmisie al instituţiei audiovizualului
şi/sau din alte cauze imputabile acestora se reprogramează conform Reglementărilor interne ale
instituţiilor audiovizuale.
19.
Compania „Gagauziya Radio Televizionu” şi instituţiile private ale
audiovizualului evită prezentarea oricărei participări a concurenţilor electorali la evenimente
sportive, emisiuni de divertisment, concurs, talk-show-uri, cu excepţia emisiunilor cu caracter
electoral.
20.
Evoluarea concurenţilor electorali în calitate de prezentatori de ştiri, realizatori
sau moderatori de alte tipuri de programe audiovizuale în perioada campaniei electorale este
interzisă.
21.
Instituţiile audiovizualului, publice şi private, în timpul campaniei electorale, nu
vor prezenta concurenţii electorali în buletinele lor de ştiri.
15

22.
Publicitatea electorală nu se include în buletinele de ştiri sau în alte programe
informative, în emisiunile pentru copii sau în cele educaţionale, în emisiunile religioase,
sportive, culturale, artistice.
23.
În cazul utilizării în spoturile electorale a unor materiale de arhivă audiovizuală se
face menţiunea “imagini de arhivă” cu indicarea datei filmării. Asemenea materiale nu se
utilizează în cazul în care ar afecta imaginea concurentului electoral sau ar deforma sensul iniţial
al materialului utilizat.
24.
Concurenţii electorali prezentă instituţiilor audiovizualului spoturile publicitare cu
cel puţin 24 de ore pînă la difuzare.
26.
În spoturile de publicitate, emisiuni şi dezbateri electorale nu se difuzează imagini
reprezentînd instituţiile Preşedinţiei, Parlamentului sau ale administraţiei publice centrale şi
locale.
27.
Persoanele care deţin posturi de răspundere în administraţia publică şi candidează
la funcţii publice elective nu vor acorda interviuri şi nu vor face declaraţii prin care să comunice
informaţii din domeniul lor de activitate, pentru a nu folosi acest prilej în scopul agitaţiei
electorale.
28.
Răspunderea pentru conţinutul materialelor electorale o poartă concurentul
electoral.
29.
Materialele electorale difuzate, atît ale Consiliului Coordonator al
Audiovizualului, ale Comisiei Electorale Centrale, cît şi ale concurenţilor electorali, nu pot fi
însoţite de comentarii.
30.
Timpul de antenă contra plată se acordă concurenţilor electorali numai în baza
achitării prealabile a plăţii prevăzute în acordul încheiat de instituţia audiovizualului cu
concurentul electoral.
31.
Difuzarea rezultatelor sondajelor de opinie, precum şi altor genuri de pronosticuri
electorale va înceta cu 5 zile calendaristice înainte de data alegerilor.
32.
În ziua alegerilor şi cea precedentă ei nu se admite nici un fel de agitaţie
electorală.
33.
În ziua alegerilor, pînă la închiderea secţiilor de votare, se interzice difuzarea
rezultatelor chestionării alegătorilor privind participarea la vot şi voinţa exprimată (exitpool).
34.
Reprezentanţii mijloacelor de informare în masă se bucură de aceleaşi drepturi ca
şi observatorii acreditaţi.
35.
Litigiile apărute între concurenţii electorali şi instituţiile audiovizualului, publice
sau private, sînt soluţionate de către Comisia Electorală Centrală, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului şi instanţa de judecată în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii
Moldova. Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale şi ale Consiliului Coordonator al
Audiovizualului pot fi atacate în instanţa de judecată în conformitate cu legislaţia în vigoare a
Republicii Moldova.
36.
Instituţiile audiovizualului sînt obligate să asigure confidenţialitatea materialelor
electorale pînă la difuzarea lor.
III. Timpul de antenă contra plată
37.
Compania „Gagauziya Radio Televizionu” este obligată, iar cele private sînt în
drept să acorde timp de antenă contra plată tuturor concurenţilor electorali, respectînd principiul
unui tratament echitabil, echilibrat şi imparţial, pe întreaga durată a campaniei electorale, după
cum urmează:
- pentru fiecare concurent electoral înregistrat - nu mai mult de 120 de minute la un post
de televiziune şi 120 de minute la un post de radio.
38.
Durata timpului de antenă contra plată ce poate fi acordat unui concurent electoral
pe parcursul unei zile nu va depăşi 2 minute la fiecare post de televiziune şi 2 minute la fiecare
post de radio. Concurentul electoral este în drept să utilizeze timpul de antenă contra plată în
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mod eşalonat, în conformitate cu orarul timpului de antenă stabilit în Reglementările interne ale
instituţiilor audiovizualului.
IV. Dezbaterile electorale
39.
Compania „Gagauziya Radio Televizionu” este obligată, iar cele private sînt în
drept să organizeze pe parcursul campaniei electorale dezbateri publice în condiţii echitabile
pentru toţi concurenţii electorali. Dezbaterile vor fi organizate numai după expirarea termenului
prevăzut de Codul electoral pentru înregistrarea concurenţilor electorali. Instituţiile
audiovizualului pot oferi pentru dezbateri nu mai puţin de 90 de minute pe zi. Acest timp poate fi
utilizat pentru una sau mai multe emisiuni.
40.
La dezbaterile electorale participă concurenţii electorali sau reprezentanţii lor.
Tematica dezbaterilor electorale este stabilită de instituţia audiovizualului, după consultările
prealabile cu concurenţii electorali.
41.
Concurenţii electorali vor fi invitaţi, în scris, la dezbaterile electorale cu cel puţin
24 ore înainte de punerea pe post a fiecărei emisiuni, toţi împreună sau în grupuri, formate în
baza unuia dintre următoarele criterii:
- ordinii de prezentare la instituţia audiovizualului a cererilor concurenţilor electorali;
- ordinii de înregistrare a concurenţilor electorali la Consiliul electoral de circumscripţie
respectiv;
- ordinii alfabetice a concurenţilor electorali;
- prin tragere la sorţi.
42.
Refuzul de a participa ori absenţa unuia sau a cîtorva concurenţi electorali la
dezbateri se dă publicităţii şi nu constituie temei pentru anularea sau suspendarea dezbaterilor. În
cazul neparticipării concurentului electoral, pe motiv personal, timpul rezervat este omis din
volumul total al emisiei şi nu se recuperează.
43.
Regulile de desfăşurare a dezbaterilor sînt aduse la cunoştinţa concurenţilor
electorali odată cu invitaţia de participare şi la începutul emisiunii de dezbateri electorale.
44.
Instituţiile audiovizualului asigură, prin mijloace audio sau video, cronometrarea
timpului într-un mod uşor sesizabil atît de participanţi, cît şi de public.
45.
În emisiunile de dezbateri electorale nu se admite difuzarea materialelor
publicitare în general şi a celor cu caracter electoral în special.
46.
În timpul dezbaterilor publice concurenţii electorali îşi exprimă liber opiniile. Se
interzice:
- punerea în pericol a ordinii constituţionale, a ordinii publice, a siguranţei persoanelor şi a
bunurilor materiale;
- periclitarea secretelor protejate de lege;
- recurgerea la orice modalitate de exprimare care are ca efect defăimarea celorlalţi
candidaţi sau a reprezentanţilor acestora;
- combinarea de culori şi/sau sunete care evocă simbolurile naţionale ale Republicii
Moldova, a UTA Găgăuzia ori ale altui stat, precum şi imagini reprezentînd instituţiile
Preşedinţiei, Parlamentului sau ale administraţiei publice centrale şi locale;
- utilizarea documentelor vizuale sau sonore în care apar personalităţi istorice din
Moldova şi de peste hotare;
- probarea eventualelor acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat;
- incitarea la ură sau discriminare din considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex,
orientare sexuală sau etnie.
47.
Realizatorii şi moderatorii emisiunilor de dezbateri electorale au următoarele
obligaţii:
- să fie imparţiali;
- să asigure echilibrul necesar desfăşurării emisiunii, oferind fiecărui participant la
discuţii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale;
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- să formuleze clar întrebările, fără a fi tendenţioase sau părtinitoare;
- să asigure dezbaterile în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite;
- să intervină atunci cînd, prin comportamente sau exprimări, invitaţii încalcă prevederile
capitolului IV al prezentei Concepţii, iar în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor,
moderatorul poate decide închiderea microfonului acestuia.
V. Reglementările interne ale instituţiilor audiovizualului
48.
În baza prezentei Concepţii, Comisia Electorală Centrală elaborează şi adoptă
Regulamentul respectiv. Timp de 5 zile după publicarea Regulamentului în Monitorul Oficial,
instituţiile audiovizualului elaborează şi adoptă Reglementări interne de reflectare a campaniei
electorale locale şi le prezintă Comisiei Electorale Centrale şi Consiliului Coordonator al
Audiovizualului.
49.
Reglementările interne ale Companiei „Gagauziya Radio Televizionu” se adoptă
de către Consiliul de Observatori. Reglementările interne ale celorlalte instituţii ale
audiovizualului se adoptă de conducătorii acestora.
50.
Reglementările interne ale instituţiei audiovizualului stabilesc
- programul emisiunilor cu caracter electoral;
- condiţiile de acordare a timpului de antenă;
- orarul timpului de antenă;
- orarul şi condiţiile dezbaterilor publice;
- taxa pentru timpul de antena contra plată.
VI. Dispoziţii finale
51.
Instituţiile audiovizualului sînt obligate:
- să ţină evidenţa timpului de antenă oferit participanţilor la campania electorală şi zilnic să
prezinte prin fax Consiliului Coordonator al Audiovizualului informaţia despre volumul de
emisie electorală pe ziua precedentă;
- la cererea Consiliului Coordonator al Audiovizualului, a Comisiei Electorale Centrale şi a
organelor electorale să prezinte materialele video şi audio împreună cu copiile contractelor.
52.
Benzile înregistrate şi fonogramele cu emisiuni electorale (legate de campania
electorală, inclusiv emisiunile “în direct”) se păstrează cel puţin 3 luni de la data difuzării lor. În
caz de examinare a litigiilor, perioada de păstrare a acestora este prelungită la decizia (demersul)
Comisiei Electorale Centrale, Consiliului Coordonator al Audiovizualului sau a instanţei de
judecată.
53.
Instituţiile private ale audiovizualului care nu doresc să se implice sub nici o
formă în campania electorală îşi fac publică intenţia nu mai tîrziu de 5 zile din data publicării
Regulamentului adoptat de Comisia Electorală Centrală a UTA Găgăuzia, informînd în scris
Comisia Electorală Centrală şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
54.
Nerespectarea prezentei Concepţii în perioada campaniei electorale de către
instituţiile audiovizualului atrage după sine aplicarea măsurilor prevăzute de legislaţia în vigoare
a Republicii Moldova.
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DECIZIA nr. 9
din 12 februarie 2008
Cu privire la Regulamentul Comisiei consultative mixte
pentru studierea problemelor ce ţin de utilizarea spectrului
radioelectric destinat comunicării audiovizuale şi a
problemelor privind dezvoltarea noilor tehnologii cu
impact asupra comunicării audiovizuale
În conformitate cu Art. 39– 41, 48 ale Codului Audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul Comisiei consultative mixte pentru studierea problemelor
ce ţin de utilizarea spectrului radioelectric destinat comunicării audiovizuale şi a problemelor
privind dezvoltarea noilor tehnologii cu impact asupra comunicării audiovizuale (se anexează).
Art. 2. Regulamentul nominalizat se expediază Ministerului Dezvoltării Informaţionale
pentru aprobare.
Art. 3. Se numesc în funcţia de membri ai Comisiei consultative mixte pentru studierea
problemelor ce ţin de utilizarea spectrului radioelectric destinat comunicării audiovizuale şi a
problemelor privind dezvoltarea noilor tehnologii cu impact asupra comunicării audiovizuale
dnii Soltan Valeriu, Pleşca Ruslan, membri ai CCA, Pulbere Victor, şef DEL.
Art. 4. Prezenta Decizie şi Regulamentul nominalizat se publică în Monitorul Oficial, se
plasează pe pagina web a CCA.
Art. 5. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită secretarul CCA.
Preşedinte
Secretar
„Aprobat”
prin Decizia CCA
nr. 9 din 12.02.2008
Gheorghe GORINCIOI
__________________
Preşedinte
„____”_________2008

Gheorghe GORINCIOI
Constantin BÎRCĂ
„Aprobat”
Ministerul Dezvoltării
Informaţionale
Vladimir MOLOJEN
_________________
Ministru
„____”_________2008

Regulamentul
Comisiei consultative mixte
pentru studierea problemelor ce ţin de utilizarea spectrului radioelectric destinat
comunicării audiovizuale şi a problemelor privind dezvoltarea noilor tehnologii cu impact
asupra comunicării audiovizuale
Dispoziţii generale
Art. 1 Prezentul Regulament al Comisiei consultative mixte pentru studierea problemelor
ce ţin de utilizarea spectrului radioelectric destinat comunicării audiovizuale şi a problemelor
privind dezvoltarea noilor tehnologii cu impact asupra comunicării audiovizuale (în continuare
Regulament) este elaborat în baza Art. 48 (6) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 131 din 18.08.2006.
Art. 2. Comisia consultativă mixtă (în continuare – Comisia) este constituită din 3
reprezentanţi ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) şi 3 reprezentanţi ai
Ministerului Dezvoltării Informaţionale (MDI). Membrii Comisiei sunt numiţi prin ordinul
comun al MDI şi CCA. Comisia se întruneşte la necesitate, dar nu mai rar de o dată pe an.
Hotărârile Comisiei au un caracter consultativ. Propunerile Comisiei se realizează prin deciziile
conducerii MDI şi/sau CCA.
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Art. 3. În activitatea sa Comisia se călăuzeşte de legislaţia naţională, precum şi de
tratatele (convenţiile) organismelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Atribuţii
Art. 4. Comisia are următoarele atribuţii:
a) examinarea problemelor cu referire la corelarea între Strategia de acoperire a
teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale şi Planul naţional de repartizare a
frecvenţelor radioelectrice terestre pentru comunicare audiovizuală, precum şi utilizarea
spectrului radioelectric destinat comunicării audiovizuale;
b) examinarea problemelor privind dezvoltarea noilor tehnologii cu impact asupra
comunicării audiovizuale.
Organizare şi funcţionare
Art. 5. Preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei sunt aleşi de către membrii Comisiei
prin vot deschis. Secretarul Comisiei este numit de către Preşedintele Comisiei.
Art. 6. Secretarul Comisiei întocmeşte ordinea de zi a şedinţei, care se semnează de
preşedintele Comisiei. Secretarul Comisiei întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor.
Procesele-verbale ale şedinţei se semnează de către preşedinte şi secretar după avizarea lor de
către membrii Comisiei.
Art. 7. Şedinţele Comisiei se convoacă la solicitarea preşedintelui sau a majorităţii
membrilor, reprezentanţi ai unei autorităţi din componenţa Comisiei.
Art. 8. Şedinţele Comisiei sînt deliberative, dacă la ele participă mai mult de jumătate din
reprezentanţii ambelor autorităţi.
Art. 9. Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei, însoţită de documentaţia aferentă, se
transmite tuturor membrilor Comisiei de către secretar cu cel puţin 10 zile calendaristice
înainte de convocarea şedinţei.
Art. 10. Comisia emite Hotărîri care se aprobă prin consens. În caz de divergenţe între
membrii Comisiei privind aspectele referitoare la conţinutul sau redactarea documentelor
respective, aprobarea se amână pentru o nouă şedinţă, la care se vor prezenta argumente
suplimentare.
Art. 11. Hotărîrile Comisiei se transmit Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi
Ministerului Dezvoltării Informaţionale.
Art. 12. Comisia dispune de dreptul de a forma grupuri de lucru pe diferite direcţii de
activitate cu atragerea (la necesitate) a experţilor din alte instituţii.
Art. 13. Cheltuielile legate de activitatea Comisiei şi a grupurilor de lucru sînt suportate
de către CCA.
Drepturile şi obligaţiile membrilor comisiei
Art. 14. Membrii Comisiei au dreptul:
a) să participe la şedinţele Comisiei, să se expună pe marginea tuturor chestiunilor legate
de activitatea acesteia, să facă schimb de informaţii, opinii, să solicite şi să înainteze propuneri
altor membri ai Comisiei (inclusiv preşedintelui şi vicepreşedintelui Comisiei) atît în cadrul
şedinţelor, cît şi în perioada între şedinţe;
b) să ia cunoştinţă de materialele pentru ordinea de zi a şedinţei, să primească copiile
proceselor-verbale ale şedinţelor Comisiei şi alte materiale conexe;
c) să participe la activităţile grupurilor de lucru formate de Comisie, să ia cunoştinţă de
materialele legate de activitatea grupurilor de lucru, să înainteze propuneri grupurilor de lucru
şi să se expună pe marginea activităţii acestora.
d) să solicite documente şi informaţii de la alte instituţii şi organe necesare activităţii sale.
Art. 15. Obligaţiile membrilor Comisiei
Membrii Comisiei sunt obligaţi:
a) să participe activ la lucrările Comisiei, să se călăuzească în activitatea lor de
prevederile prezentului Regulament, să respecte cerinţele acestuia şi ale legislaţiei Republicii
Moldova.
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b) să nu facă publică informaţia cu privire la activitatea Comisiei şi a grupurilor de lucru
formate de aceasta fără acceptul în scris al preşedintelui şi vicepreşedintelui Comisiei.
Art. 16. Răspunderea membrilor Comisiei
În cazul nerespectării prevederilor prezentului Regulament de către membrul Comisiei, la
iniţiativa preşedintelui/vicepreşedintelui (cu acceptarea majorităţii membrilor din partea
ambelor instituţii) sau a majorităţii membrilor din partea unei instituţii, Comisia poate solicita
retragerea membrului respectiv de către instituţia care l-a delegat.
Dispoziţii finale
Art. 17. Membrii Comisiei sunt revocaţi din funcţie prin ordinul MDI şi decizia CCA. În
caz de vacanţă a funcţiei, autoritatea respectivă va propune desemnarea în calitate de membru
al Comisiei consultative mixte o altă persoană.
DECIZIA nr. 10
din 12 februarie 2008
Despre Regulamentul cu privire la procedura de
organizare a concursului pentru suplinirea funcţiei de membru
al Consiliului de Observatori al instituţiei publice a audiovizualului
În conformitate cu Art. 39– 41, 56, 57, 59 ale Codului Audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul cu privire la procedura de organizare a concursului pentru
suplinirea funcţiei de membru al Consiliului de Observatori al instituţiei publice
a
audiovizualului (se anexează).
Art. 2. Regulamentul nominalizat stabileşte procedura de organizare a concursului pentru
suplinirea funcţiei de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „TeleradioMoldova”, al radiodifuzorului public regional „Gagauziya Radio Televizionu”, al altor
radiodifuzori publici, constituiţi în conformitate cu prevederile Codului audiovizualului.
Art. 3. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial şi se plasează pe pagina web a
CCA.
Art. 4. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită secretarul CCA.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe GORINCIOI
Constantin BÎRCĂ

Regulamentul
cu privire la procedura de organizare a concursului
pentru suplinirea funcţiei de membru al Consiliului de Observatori al instituţiei
publice a audiovizualului
1. Anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de membru al Consiliului de
Observatori al instituţiei publice a audiovizualului se efectuează prin decizia Consiliului
Coordonator al Audiovizualului.
2. Anunţul şi Criteriile de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de membru al Consiliilui de
Observatori al instituţiei publice a audiovizualului (în continuare – Consiliul de Observatori) se
publică în Monitorul Oficial şi se plasează pe pagina web a CCA.
3. Actele pentru concurs se recepţionează timp de 15 zile din momentul publicării
anunţului în Monitorul Oficial. În cazul în care anunţul se publică şi în alte mijloace de
informare în masă, termenul se fixează din momentul publicării în Monitorul Oficial. Dacă
ultima zi a termenului este o zi de duminică, de sîmbătă sau o zi de odihnă, în conformitate cu
legea în vigoare, termenul expiră în următoarea zi lucrătoare.
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4. Desfăşurarea concursului – audierile publice şi selectarea candidaturilor (cîte 2 candidaţi
pentru fiecare post vacant) se efectuează la şedinţa publică a CCA, care urmează să aibă loc în
decurs a cel mult 15 zile de la data limită de prezentare a documentelor.
5. La selectarea candidaturilor pentru funcţia de membru al Consiliului de Observatori se
va ţine cont de faptul că cel puţin 2 membri vor fi femei şi cel puţin 2 membri vor avea calificări
profesionale în domeniul gestionării financiare şi gestionării întreprinderii comerciale.
6. La funcţia de membru al Consiliului de Observatori este în drept să candideze persoana
care:
a) este cetăţean al Republicii Moldova;
b) are studii superioare în unul din următoarele domenii: cultură, artă, cinematografie,
jurnalism, drept, gestiunea financiară şi gestiunea întreprinderii comerciale, relaţii cu publicul,
relaţii internaţionale, domeniul academic, mass-media, inginerie;
c) cunoaşte limba de stat a Republicii Moldova;
d) nu are antecedente penale.
7. Funcţia de membru al Consiliului de Observatori este incompatibilă cu:
a) statutul de parlamentar, de membru al Guvernului, de membru al CCA;
b) calitatea de deţinător, direct sau indirect, de acţiuni sau părţi ale fondului statutar al
societăţilor comerciale cu activităţi în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu calitatea
de membru al Consiliului de Observatori;
c) statutul de salariat al instituţiei publice a audiovizualului sau al altui post de radio ori
televiziune;
d) calitatea de membru de partid.
8. Candidaţii vor depune la sediul CCA (str. Mihai Eminescu, 28, Chişinău) un dosar de
participare la concurs care va cuprinde Curriculum Vitae şi o fotografie 3x4 (relaţii la tel.:
277465, 277582).
Criteriile
de selecţie a candidatului pentru funcţia de membru al Consiliilui de Observatori al
instituţiei publice a audiovizualului:
-experienţă de muncă de cel puţin 5 ani în domeniul din care provine;
-profesionalism;
-corectitudine.
DECIZIA nr. 11
din 12 februarie 2008
Cu privire la modul de executare a prevederilor
legislaţiei, condiţiilor la licenţele de emisie de
către întreprinderile „Megan - TV” SA, „AMT” SRL
I. Prin scrisoarea din 23 noiembrie 2007, filiala Agenţiei „Vizit” SRL din or. Kiev,
reprezentant oficial al Companiei Eurosport SA, a informat Consiliul Coordonator al
Audiovizualului că din 02.07.2007 „Megan -TV” SA (director Maican A.) a fost lipsită de
dreptul de retransmitere a canalului „Eurosport” pentru neachitarea datoriilor şi a solicitat
efectuarea unui control în vederea stopării retransmisiei canalului de către întreprinderea
nominalizată.
Controlul efectuat la studioul TV prin cablu „TV Prim” din or. Glodeni a demonstrat
următoarele:
a) din cele 40 de canale din lista aprobată de CCA prin Decizia nr. 102 din 11.10.2007 nu
se retransmit 13: AXA TV, Alfa – Omega TV, KISS TV, Muzica TV, Travel Channel, TV-6
Bălţi, Discovery Channel, Avto+, Romantica, TV-5 Europe, UTR, DW;
b) nu se respectă Art. 18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, p. 3.1, lit. c), d) al
condiţiilor la licenţa de emisie seria A MMII nr. 003285 din 08.07.2003, se retransmit, în afara
listei de canale aprobată de CCA, TNT, TV 3 şi NTV.
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c) se retransmite fără acoperire contractuală canalul Eurosport, contractul cu proprietarii
acestuia fiind reziliat;
d) în s. Petrunea, rn. Glodeni, nu se retransmit 21 de canale din lista aprobată de CCA;
În com. Truşeni, mun.Chişinău, nu se retransmit 15 canale din lista aprobată de CCA;
titularul de licenţă nu respectă Art. 18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, p. 3.1, lit. c), d) al
condiţiilor la licenţa de emisie seria A MMII nr. 003285 din 08.07.2003; retransmite, în afara
listei de canale, aprobată de CCA, TNT, TV 7, Taraf, Discovery Sciense şi Euro TV Chişinău.
II. Prin Decizia CCA nr. 36 din 06.03.2007, întreprinderii „AMT” SRL (director
Fiodorova S.), fondatoarea studioului TV prin cablu „Satelit TV” din mun. Chişinău, i s-a
aplicat o sancţiune administrativă sub formă de amendă în sumă de 2000 lei pentru nerespectarea
Deciziei CCA nr.16 din 26.12.2006 şi a condiţiilor la licenţa de emisie seria A MMII nr. 003249
din 11.03.2003, retransmisia ilegală a canalelor ( TV 7, Euro TV Chişinău, TV 1000 – Russkoe
Kino). „AMT” SRL nu a executat decizia nominalizată, nu a prezentat la timp dovada achitării
acesteia.
În temeiul celor constatate şi în conformitate cu Art. 28, 29, 37, 38, 40 (3) ale Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Pentru comiterea contravenţiei prevăzute de Art. 38 al. (2), lit. b), e) ale Codului
audiovizualului „Megan -TV” SA (director Maican A.) , fondatoarea studioului TV prin cablu
“TV Prim” din or. Glodeni, s. Petrunea, rn. Glodeni, şi com. Truşeni, mun. Chişinău, se
avertizează public.
„Megan -TV” SA va stopa retransmisia canalelor TV care nu sunt prevăzute în lista
aprobată de CCA şi care n-au acoperire contractuală.
Dl Maican A. în termen de 15 zile va prezenta CCA listele canalelor TV retransmise
pentru fiecare localitate.
Art. 2. Pentru neexecutarea Deciziei CCA nr. 36 din 06.03.2007, în partea achitării
amenzii, întreprinderea „AMT” SRL (director Fiodorova S.), fondatoarea studioului TV prin
cablu „Satelit TV” din mun. Chişinău, se avertizează public.
Art. 3. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 12
din 12 februarie 2008
Cu privire la executarea deciziilor CCA de către posturile de radio
„Unda Nistreană”, „Veritas FM”
Prin Decizia CCA nr. 109 din 19.10.2007, pentru comiterea derogărilor de la prevederile
legislative şi normative de domeniu, întreprinderile „Media Portal” SRL, titularul licenţei de
emisie pentru postul de radio „Unda Nistreană”, şi „Lugal CR” SRL, titularul licenţei de emisie
pentru postul de radio „Veritas FM”, au fost avertizate public.
Directorii întreprinderilor sancţionate au fost obligaţi, în termen de 30 zile, să prezinte
CCA un raport despre lichidarea încălcărilor depistate, Direcţia monitorizare- să efectueze un
control repetat privind modul de executare a deciziei respective.
Monitorizările efectuate demonstrează că:
-Postul de radio „Unda Nistreană”a încălcat repetat prevederile Art. 66 (8) al Codului
audiovizualului şi condiţiile la Licenţa de emisie seria AMMII, nr. 003313, pct. 3.1 (c) (postul de
radio nu-şi realizează în continuare emisiunile prevăzute în conceptul de activitate, în perioada
monitorizată au fost realizate doar 6 ediţii de ştiri a cîte 3-4 minute şi 2 programe de muzică la
solicitări a cîte 60 de minute, în rest se retransmit, fără contract şi fără aprobarea CCA, serviciile
de programe ale postului „Love Radio” din Federaşia Rusă), art. 22 (2) al Codului
audiovizualului (la orele 20:19:18 (30.01.08) şi 07:19:02 (31.01.08) a fost difuzată publicitate
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retransmisă de la postul „Love Radio” din Federaţia Rusă), art. 29 (1) al Codului audiovizualului
(postul de radio „Unda Nistreană” nu dispune în continuare de semnele de identificare proprii şi
le utilizează pe cele ale postului retransmis – „Love Radio”) şi art. 1 al Deciziei CCA nr. 51 din
12.04.2007 (volumul muzicii autohtone din volumul total al emisiei muzicale difuzate de postul
de radio „Unda Nistreană” în perioada monitorizată a constituit 2 %); directorul întreprinderii
„Media Portal” SRL, Dl Ion Erhan, nu a prezentat raportul privind lichidarea încălcărilor
depistate în urma monitorizării postului de radio „Unda Nistreană” din 22.08.2007, aşa cum
prevede art. 2 al Deciziei CCA nr. 109 din 19.10.2007.
-Postul de radio „Veritas FM” a încălcat repetat prevederile Art. 66 (8) al Codului
audiovizualului şi condiţiile la Licenţa de emisie seria AMMII nr. 013413, pct. 3.1 (e) (postul de
radio „Veritas FM” continue să difuzeze doar muzică, ignorând conceptul de programe şi grila
de emisie, nu dispune de prezentatori, iar puţinele jingluri puse pe post sînt realizate exclusiv în
limba engleză şi îi informează pe cunoscătorii acesteia despre denumirea acestuia, formatul
(easy listening station), lungimea de undă), art. 1 al Deciziei CCA nr. 51 din 12.04.2007 (postul
de radio „Veritas FM” continue să difuzeze doar muzică clasică şi instrumentală, fără marcaje
corespunzătoare, fapt ce nu permite identificarea şi calcularea procentului de muzică autohtonă);
directorul întreprinderii „Lugal CR” SRL, Dna Violeta Podoleanu, nu a prezentat raportul
privind lichidarea încălcărilor depistate în urma monitorizării postului de radio „Veritas FM” din
06.08.2007, după cum prevede art. 2 al Deciziei CCA nr. 109 din 19.10.2007.
În temeiul celor constatate şi în conformitate cu art. 37, 38, 40 al Codului Audiovizualului
nr.260-XVI din 27.07.2006, Statutul CCA, Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. În conformitate cu art. 38 (3) a), b) al Codului audiovizualului, pentru încălcarea
repetată a prevederilor art. 38 (2) b), 66 (8), 22 (2), 29 (1) al Codului şi a art. 1 al Deciziei CCA
nr. 51 din 12.04.2007, întreprinderii „Media Portal” SRL (director I. Erhan), fondatoare a
postului de radio „Unda Nistreană”, i se aplică sancţiune sub formă de amendă în mărime de
5400 lei.
Întreprinderea „Media Portal” SRL se obligă să se conformeze imediat prevederilor legale
şi să nu comită pe viitor încălcarea repetată a acestora.
Dl Ion Erhan, directorul „Media Portal” SRL, se obligă să prezinte CCA, în termen de 15
zile, un raport privind executarea prezentei Decizii şi lichidarea încălcărilor depistate.
Art. 2. În conformitate cu art. 38 (3) a), b) al Codului audiovizualului, pentru încălcarea
repetată a prevederilor art. 38 (2) b), 66 (8) al Codului şi a art. 1 al Deciziei CCA nr. 51 din
12.04.2007, întreprinderii „Lugal CR” SRL (director V. Podoleanu), fondatoare a postului de
radio „Veritas FM”, i se aplică sancţiune sub formă de amendă în mărime de 5400 lei.
Întreprinderea „Lugal CR” SRL se obligă să se conformeze imediat prevederilor legale şi
să nu comită pe viitor încălcarea repetată a acestora.
Dna Violeta Podoleanu, directorul „Lugal CR” SRL, se obligă să prezinte CCA, în termen
de 15 zile, un raport privind executarea prezentei Decizii şi lichidarea încălcărilor depistate.
Art. 3. În conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 14 din 22.01.2007, instituţiile
audiovizuale nominalizate vor comunica publicului motivul şi obiectul sancţiunii, în formula
legislaţiei în vigoare.
Art. 4. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia monitorizare şi
consilierul-jurist al CCA.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ
DECIZIA nr. 13
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din 12 februarie 2007
Cu privire la nerespectarea termenului
de prezentare a dărilor de seamă
de către unii titulari de licenţă
Capitolul 3 al Condiţiilor la licenţa de emisie stipulează că titularul este obligat „să prezinte
CCA darea de seamă anuală (în conformitate cu cerinţele CCA) pînă la data de 20 ianuarie a
anului următor celui de referinţă”. În rîndul radiodifuzorilor care nu au prezentat dările de seamă
pentru anul 2007 se înscriu „Eni Ai” SRL din Comrat (studioul TV din Comrat şi postul de radio
din Comrat şi Ceadîr Lunga) şi „Media Portal” SRL din Chişinău (postul de radio „Unda
Nistreană” din Chişinău).
În temeiul celor constatate şi în conformitate cu Art. 66 (7), 38 (3) lit.a ale Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Pentru încălcarea Art. 66 (7) al Codului audiovizualului şi a p. 3.1. lit. m) al
Condiţiilor la Licenţa de emisie seria A MMII nr. 013414 din 22.12.04, a p. 3.1. lit. l) al
Condiţiilor la Licenţa de emisie seria A MMII nr. 003360 din 23.12.03 “Eni Ai” SRL (director
Lazarev V.), fondatoarea postului de radio “Eni Ai” din oraşele Comrat şi Ceadîr Lunga şi a
studioului TV prin eter „Eni Ai” din Comrat, se avertizează public.
Art. 2. Pentru încălcarea Art. 66 (7) al Codului audiovizualului şi a p. 3.1. lit. j) al
Condiţiilor la Licenţa de emisie seria A MMII nr. 003313 din 23.12.03 “Media Portal” SRL
(director Erhan I.), fondatoarea postului de radio “Unda Nistreană” din Chişinău, se avertizează
public.
Art. 3. Directorii întreprinderilor vizate în termen de 10 zile vor prezenta dările de seamă
pentru anul 2007, însoţite de explicaţiile de rigoare.
Art. 4. În conformitate cu Decizia CCA nr. 14 din 22.01.2007, titularii licenţelor de emisie
nominalizaţi vor comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii, în formula legislaţiei în
vigoare.
Art. 5. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Constantin BÎRCĂ
DECIZIA nr. 14
din 12 februarie 2008

Cu privire la relaţiile contractuale de locaţiune
dintre distribuitorii de servicii audiovizuale
În temeiul Legii cu privire la arendă nr. 861-XII din 14.01.92, care prevede dreptul
proprietarului, persoanei fizice şi juridice din Republica Moldova, de a da bunuri în arendă
(locaţiune) şi luînd în consideraţie solicitările titularilor autorizaţiilor de retransmisie, care au
încheiat contracte de locaţiune ale reţelelor de distribuire a canalelor TV prin cablu, în
conformitate cu prevederile Art. 28 (3), 40 (1) lit. k), l), m) ale Codului audiovizualului nr. 260XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se suspendă acţiunea autorizaţiilor de retransmisie ale distribuitorilor de servicii
(reţelele de televiziune prin cablu) pentru perioada aflării lor în relaţii contractuale de locaţiune
(arendă). Locatarul utilizează reţeaua de televiziune prin cablu pentru a retransmite canalele TV
incluse în oferta de servicii de programe, aprobată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
Art. 2. Suspendarea acţiunii autorizaţiilor de retransmisie se efectuează prin decizia CCA
(noţiunea suspendare este utilizată ca măsură necesară de reglementare a relaţiilor contractuale
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de locaţiune dintre distribuitorii de servicii şi nu are nici o tangenţă cu noţiunea de suspendare în
calitate de sancţiune aplicată pentru nerespectarea prevederilor legislative şi normative).
Art. 3. Locatarul (arendaşul) va prezenta pentru fiecare reţea luată în locaţie cîte o ofertă de
servicii de programe, asigurată cu respectivele contracte de retransmisie. Responsabil pentru lista
de canale retransmise este locatarul.
Art. 4. După expirarea termenului de valabilitate a contractului de locaţiune sau rezilierea
lui distribuitorul de servicii (studioul de televiziune prin cablu) revine la statutul juridic anterior.
Art. 5. În caz de reziliere a contractului de locaţiune părţile anunţă în scris CCA faptul
respectiv în termen de 10 zile; distribuitorii de servicii respectivi vor prezenta CCA cererea
privind aprobarea unei oferte noi, însoţită de contractele de retransmisie corespunzătoare.
Art. 6. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial şi pe pagina web a Consiliului
Coordonator al Audiovizualului.
Art. 7. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Constantin BÎRCĂ
DECIZIA nr. 15
din 12 februarie 2008

Cu privire la examinarea listelor de canale
şi modificarea condiţiilor la licenţa de emisie
În baza contractelor încheiate pentru anul 2008, întreprinderile:
„TEODAD” SRL din or. Orhei (fondatoarea studioului TV prin cablu „TEO” din s.
Sărătenii-Vechi, rn. Teleneşti şi s. Susleni, rn. Orhei),
„NORDGRUP-TV” SRL din or. Cupcini (fondatoare a studioului TV prin cablu „Nord TVgrup ” din mun. Bălţi, or. Drochia, Floreşti, Cupcini şi s. Brătuşeni şi Cărăcuşenii Vechi),
S.A.
„MOLDTELECOM” Centrul de Telecomunicaţii Leova (fondatoarea studioului TV prin
cablu „Leova TV”),
„ARAX-IMPEX” SRL din mun. Chişinău (fondatoarea studioului TV prin cablu „Zebra
TV” din aceeaşi localitate),
„DANORD-SERVICE” SRL din or. Soroca (fondatoarea studioului TV prin cablu „DGTV” din aceeaşi localitate),
„BRAGA TV” SRL din s. Horeşti, rn. Ialoveni (fondatoarea studioului TV prin cablu „
Bon-TV” din s. Horeşti şi Zîmbreni, rn. Ialoveni),
„IDEXINA” SRL din or. Chişinău (fondatoarea studioului TV prin cablu „ Crihana-TV”
din s. Crihana-Veche, rn. Cahul),
„DUMARVITOLG” SRL din s. Chiperceni, rn. Orhei (fondatoarea studioului TV prin
cablu „ Chiperceni-TV” din aceeaşi localitate),
„LAROM TV” SRL din mun. Chişinău (fondatoarea studioului TV prin cablu „ Larom
TV” din aceeaşi localitate),
„ILMAN-TV” SRL din s. Gaidar, UTA Găgăuzia (fondatoarea studioului TV prin cablu „
Ilman-TV” din aceeaşi localitate),
„INTERVAL-TV” SRL din or. Edineţ (fondatoarea studioului TV prin cablu „TV-Gradj”
din aceeaşi localitate),
„INTERVAL-TV” SRL din or. Edineţ (fondatoarea studioului TV prin sistemul MMDS
„Interval-TV” din aceeaşi localitate),
„CIMSAT-TV” SRL din or. Cimişlia (fondatoarea studioului TV prin cablu „CITV” din
aceeaşi localitate), solicită aprobarea noii liste de canale.
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Întreprinderea „COSCOMSAT” SRL din or. Orhei, în calitate de fondatoare a studioului
TV prin cablu „TV Select” din s. Selişte, Molovata şi Mitoc, în temeiul avizului administraţiei
publice locale, solicită extinderea ariei de emisie asupra s. Brăviceni, rn Orhei.
La 30 ianuarie 2007 întreprinderea „ALBASAT” SRL din or. Nisporeni, fondatoarea
studioului TV prin cablu „Albasat TV” a obţinut Autorizaţie de Retransmisie pentru 33 de
localităţi din raionul Nisporeni. Societatea comercială nominalizată a prezentat licenţa tehnică
doar pentru trei localităţi: or. Nisporeni, com. Vărzăreşti şi s. Şendreni. Art. 8 litera (e) al
Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie prevede: „Autorizaţia de retransmisie se retrage, în cazul în care
distribuitorul de servicii nu lansează emisia în termen de cel mult un an de la data eliberării
autorizaţiei de retransmisie”.
Conform prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului
CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a
Parlamentului Republicii Moldova şi în temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 18
canale) de către studioul TV prin cablu „TEO” din s. Sărătenii-Vechi, rn. Teleneşti şi s. Susleni,
rn. Orhei: Moldova 1, NIT, PRO TV Chişinău, Naţional TV, Favorit TV, TV Oltenia,
Minimax, Pervîi canal Moldova, NTV mir, RTR-Planeta, TV Dixi, Mega TV, N 24, RBK, TV5 Europe, Euro TV- Chişinău, India TV, Muzica TV.
Art.2. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise de către studioul TV prin cablu
„NORD-TVgrup” pentru:
a)
mun. Bălţi (cu eliberarea unui formular nou, 41 canale): Moldova-1, NIT, Pro
TV Chişinău, TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro TVChişinău, TV6-Bălţi, BTV, N 24, Naţional TV, TVR 1, Taraf TV, Minimax, Favorit TV,
Discovery channel, Animal Planet, Mega TV, TV Neptun, Eurosport, MIR, TV XXI, Ren TV,
RTR-Planeta, India TV, Romantica, Hallmark, NGC, TV 1000, TV 1000-Russkoe kino, Jetix,
MGM, Euronews, Belarusi TV, Pervîi muzîcalinîi canal, RTVi, Sport-1, Inter+.
b)
or. Drochia (cu eliberarea unui formular nou, 33 canale): Moldova-1, NIT,
Pro TV Chişinău, TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro TVChişinău, TV Drochia, N 24, Naţional TV, TVR 1, Taraf TV, Etno TV, Minimax, Favorit TV,
Discovery channel, Animal Planet, Mega TV, TV Neptun, Eurosport, MIR, Ren TV, RTRPlaneta, India TV, Romantica, Hallmark, NGC, Jetix, MGM, Euronews.
c)
or. Floreşti (cu eliberarea unui formular nou, 39 canale): Moldova-1, NIT,
Pro TV Chişinău, TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro TVChişinău, N 24, Naţional TV, TVR 1, Taraf TV, Minimax, Favorit TV, Discovery channel,
Animal Planet, Flor TV, Mega TV, TV Neptun, Etno TV, Eurosport, Soiuz, MIR, TV XXI,
Ren TV, RTR-Planeta, India TV, Romantica, Hallmark, NGC, TV 1000, TV 1000-Russkoe
kino, Jetix, MGM, Euronews, Belarusi TV, Pervîi muzîcalinîi canal, Sport-1.
d)
or. Cupcini (cu eliberarea unui formular nou, 28 canale): Moldova-1, NIT,
Pro TV Chişinău, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, TVR 1, Taraf TV, Minimax,
Favorit TV, Discovery channel, Animal Planet, Eurosport, MIR, Ren TV, RTR-Planeta, India
TV, Romantica, Hallmark, NGC, TV 1000, TV 1000-Russkoe kino, Jetix, MGM, Euronews,
Belarusi TV, Pervîi muzîcalinîi canal.
e)
s. Cărăcuşenii Vechi (cu eliberarea unui formular nou, 19 canale): Moldova1, NIT, Pro TV Chişinău, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, TVR 1, Minimax,
27

Favorit TV, Discovery channel, Animal Planet, Eurosport, Ren TV, RTR-Planeta, India TV,
Hallmark, NGC, Pervîi muzîcalinîi canal.
f)s. Brătuşeni (cu eliberarea unui formular nou, 23 canale): Moldova-1, NIT, Pro TV
Chişinău, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, TVR 1, Taraf TV, Minimax, Favorit
TV, Discovery channel, Animal Planet, Eurosport, MIR, Ren TV, RTR-Planeta, India TV,
Romantica, Hallmark, NGC, Jetix, MGM, Euronews, Belarusi TV, Pervîi muzîcalinîi canal.
Art.3. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 24
canale) de către studioul TV prin cablu „LEOVA-TV” din or. Leova: Moldova 1, TVM
Internaţional, TVR 1, Favorit TV, Naţional TV, N 24, Minimax, Eurosport, NGC, NIT, TV
Dixi, Acasă, Discovery channel, Euro TV-Chişinău, Pervîi canal Moldova, Ren TV, 365 Dnei,
Bravo, India TV, Mnogo TV, TV-Bulivar, Pervîi muzîcalinîi canal, Avto +, TV XXI.
Art.4. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou) de
către studioul TV prin cablu „ZEBRA” din mun. Chişinău:
Pachetul de bază nr. 1 Moldova-1, Pervîi canal Moldova, Antena Intern., RTVi, TV-5
Europe, Naţional TV, Armenia 1, The Money Channel, Fen TV, TVR Intern, TRT Intern.,
BBC World, Spas TV.
Pachetul de bază nr. 2 Moldova-1, TV 7, Pro TV Chişinău, RTR-Planeta, Inter+,
TVRM, Euronews, TVR 2, N 24, 7 Dnei TV, Maxxi, Az TV, TV Club.
Pachetul de bază nr. 3 Moldova-1, TVC 21, Ren TV, Vesti, MIR, CNN, Etno TV,
France 24, Senso TV, Tele 5, UTR, Soiuz, Neptun.
Pachetul de bază nr. 4 Moldova-1, NIT, TV Dixi, Euro TV Chişinău, Voice of America,
Deviatîi, Fashion TV, TVR Cultural, TV Bulgaria, Realitatea TV, DW, TVC Intern., Armenia
TV.
Pachetul de bază nr. 5 Moldova-1, Bravo, N 4, Favorit TV, Belarusi TV, Russia Todey,
Nostalgie, TVR 1, CNL TV, Folklor TV, RTPi, News 24, Pro Vse.
Pachetul tematic cognitiv Mini NGC, Viasat Explorer, Discovery civilisations, Animal
Planet, Viasat History, TC „Sarafan”, Esperia TV.
Pachetul tematic cognitiv Maxi Avto +, Discovery civilisations, Discovery Science,
Discovery Travel & Living, Drive TV, RBK, Zdorovoie TV, Ohota i Rîbalka, Luxe TV, 365
Dnei.
Pachetul tematic cinema Illusion Plus, Hallmark, Komedia TV, Russkii Illusion,TV
XXI, Nase kino, TV 1000 Russkoe kino, TV 1000, India TV, KuKo, 2T.
Pachetul tematic pentru copii Mini Nickelodeon, Detskii mir/Teleclub, Minimax.
Pachetul tematic pentru copii Maxi Cartoon Network, Detskii, Jetix, Jetix Play,
Boomerang, Gameplay TV.
Pachetul tematic muzică MTV-Europe, VH-1, Pervîi muzîcalinîi canal, Blkanika music
TV, A-One, RU TV, RTVi music, Muzica TV, Mega TV, UTV.
Pachetul tematic sport Mini Eurosport, Russkii extreme, Planeta sport, Telesport.
Pachetul tematic sport Maxi Viasat Sport, Sport-1, ESPN-Classic, Eurosport-2 .
Pachetul tematic erotic Russkaia Noci, Hustler TV, Playboy.
Pachetul social Moldova 1, Pervîi canal Moldova, Antena Intern., Euro TV-Chişinău,
TV-5 Europe, TV 7, Pro TV Chişinău, NIT, N 4, TVR 1, CNL TV, Muzica TV.
Art.5. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 18
canale) de către studioul TV prin cablu „DG-TV” din or. Soroca: Moldova-1, TVR 1, NIT, SOR
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TV, Naţional TV, Favorit TV, Muzica TV, Minimax, PRO TV Chişinău, Pervîi canal
Moldova, TV Dixi, RTR Planeta, TV 7, Discovery channel, Animal Planet, India TV, Nase
kino, N 4, Euro TV-Chişinău.
Art.6. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 20
canale) de către studioul TV prin cablu „BON TV” s. Horeşti şi Zîmbreni, rn. Ialoveni:
Moldova-1, 2 Plus, Pervîi canal Moldova, TV Dixi, Mega TV, Naţional TV, Favorit TV, N 24,
Minimax, Etno TV, Taraf TV, PRO TV Chişinău, Muzica TV, India TV, RTR-Planeta, TVC
21, TV 7, Euro TV-Chişinău, NIT, Telesport.
Art.7. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 15
canale) de către studioul TV prin cablu „CRIHANA-TV” din s. Crihana-Veche, rn. Cahul:
Moldova-1, TVR 1, PRO TV Chişinău, NIT, Naţional TV, Favorit TV, N 24, Pervîi canal
Moldova, TV Dixi, Muzica TV, Euro TV-Chişinău, Bravo, Mega TV, RBK, Telesport.
Art.8. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 15
canale) de către studioul TV prin cablu „CHIPERCENI-TV” din s. Chiperceni, rn. Orhei:
Moldova-1, TVM Intern., TV-5 Europe, Pervîi canal Moldova, Taraf TV, Etno TV, TV
Neptun, Favorit TV, Naţional TV, PRO TV Chişinău, Euro TV-Chişinău, TV Dixi, Detskii
mir, India TV, TV 1000.
Art.9. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 42
canale) de către studioul TV prin cablu „LAROM TV” din mun. Chişinău: Moldova-1, NIT,
Euro TV-Chişinău, TVC 21, Muzica TV, N 4, Pervîi canal Moldova, TV Dixi, TV 7, Mega TV,
PRO TV Chişinău, 2 Plus, Naţional TV, N 24, Favorit TV, KISS TV, Acasă, Telesport,
Minimax, Viasat History, Discovery channel, Animal Planet, TV 3, MIR, Nase kino, Detskii
mir/Teleclub, RTR-Planeta, Bravo, Drive, Ohota i Rîbalka, Zdorovoe TV, India TV,
Euronews, Eurosport, Eurosport 2, TV 1000, TV 1000 Russkoe kino, BBC World, RTVi, CNL
TV, Belarusi TV, Inter+.
Art.10. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 18
canale) de către studioul TV prin cablu „ILMAN-TV din s. Gaidar, UTA Găgăuzia: Moldova-1,
Belarusi TV, NIT, Fenix-Art, Pervîi muzîcalinîi canal, Mnogo TV, India TV, Bravo, Pervîi
canal Moldova, TV Dixi, Naţional TV, Favorit TV, Soiuz, Interesnoe TV, Euro TV-Chişinău,
GRT, MIR, Eurosport.
Art.11. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 22
canale) de către studioul TV prin cablu „TV-Gradj” din or. Edineţ: Moldova-1, PRO TV
Chişinău, Naţional TV, N 24, NIT, Euro TV-Chişinău, Pervîi canal Moldova, AVM, TV Dixi,
Muzica TV, N 4, Minimax, TV 7, TVC 21,Telesport, Inter+, Nase kino, Detskii mir, RTRPlaneta, India TV, Ren TV, NGC.
Art.12. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou) de
către studioul TV prin sistemul MMDS „INTERVAL TV” din or. Edineţ:
Pachetul de bază Moldova-1, PRO TV Chişinău, Naţional TV, N 24, NIT, Pervîi canal
Moldova, AVM, TV Dixi, Muzica TV, N 4, TV 7, Euro TV-Chişinău.
Pachetul suplimentar 1 Telesport, Minimax, TVC 21, Nase kino, Detskii mir, Ren TV,
RTR-Planeta.
Pachetul suplimentar 2 Inter+, Sport-1, Bravo, TV 1000, India TV, RTVi, NGC.
Art.13. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 20
canale) de către studioul TV prin cablu „CITV” din or. Cimişlia: Moldova-1, Euro TVChişinău, Naţional TV/TV Media, Favorit TV, Minimax/Musicmax, NIT, N 24, Pervîi canal
Moldova, TVR 1, Euronews, NGC, TV XXI, Interesnoe TV, 365 Dnei, Mnogo TV, Avto+,
Fenix-Art, Pervîi muzîcalinîi canal, India TV, Bravo.
29

Art.14. Se modifică, fără eliberarea unui formular nou, Licenţa de emisie seria A MMII,
nr. 014554 din 14.02.06 eliberată întreprinderii „COSCOMSAT” SRL din or. Orhei,
fondatoarea studioului TV prin cablu „TV Select” din s. Selişte, Molovata şi Mitoc, prin
includerea în aria de emisie a s. Brăviceni, rn Orhei.
Art.15. Se modifică, fără eliberarea unui formular nou, Autorizaţia de retransmisie seria
AB, nr. 000010 din 30.01.07, eliberată întreprinderii „ALBASAT” SRL din or. Nisporeni,
fondatoarea studioului TV prin cablu „Albasat- TV” prin excluderea din aria de emisie a
următoarelor localităţi: Cioreşti, Vulcăneşti, Boldureşti, Chilişoaia, Băcşeni, Soltăneşti,
Ciuteşti, Valea Nîrnovei, Şişcani, Drojdieni, Odaia, Afumaţi, Bălăureşti, Zberoaia, Bolţun, Valea
Trestieni, Isaicani, Brătuleni, Cîrneşti, Grozeşti, Călimăneşti, Bărboieni, Mileşti, Cristeşti,
Iurceni, Vînători, Selişte, Păruceni, Bălăneşti şi Găureni.
Art.16. Listele vechi de canale TV retransmise se păstrează în dosarul titularului.
Art.17. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Constantin BÎRCĂ
DECIZIA nr. 16
din 12 februarie 2008
Cu privire la examinarea grilelor de emisie
Întreprinderea „Muzic-Ramil” SRL din mun. Chişinău (fondatoare a studioului „Mega
TV”) solicită aprobarea grilei de emisie care prevede punerea pe post doar a programelor proprii
şi a celor realizate în baza materialului autohton.
Compania Publică „Gagauziya Radio Televizionu” a prezentat pentru aprobare o grilă de
emisie a postului de radio „GRT”, în care sunt incluse emisiuni proprii în limba găgăuză (50%),
limba de stat (20%), limba rusă (30%) şi retransmiterea în perioada nocturnă a postului „TRT”
din Turcia.
În 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 şi condiţiile de eliberare
a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului
Republicii Moldova nr. 433-XVI din 28.12.2006 şi în temeiul actelor prezentate de către
întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aprobă grila de emisie a studioului TV prin eter „Mega TV”, care include şi
unele emisiuni preluate de la canalul „STS”.
Art. 2. Conducerii Companiei Publice „Gagauziya Radio Televizionu” i se recomandă, în
termen rezonabil, ţinînd cont de obiecţiile şi sugestiile CCA, să prezinte spre examinare şi
aprobare o nouă grilă de emisie pentru postul „GRT”.
Art. 3. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia monitorizare.
Preşedinte

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 17
din 26 februarie 2008
Cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea
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frecvenţelor radio şi canalelor TV
În temeiul Art. 23 şi 40 p. j), l) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de
emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, Deciziilor CCA nr. 126 din 18.12.2007 şi nr. 02 din
18.01.2008, avizelor Ministerului Dezvoltării Informaţionale nr. 01/2607 din 15.11.2007, nr.
01/1068 din 11.05.2007, nr. 01/2464 din 29.10.2007, nr. 01/2939 din 24.12.2007 Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Se anunţă concursul pentru utilizarea frecvenţilor radio şi canalelor TV cu următorii
parametri:
FRECVENŢE RADIO:
Frecvenţele
P.A.R.
Localitatea
Reducerea
Polarizarea
Înălţimea
efectivă
radio
maximă,
P.A.R.
maximală
dBW

grade /dBW

a

antenei, m.
68.60 MHz – 17,0 dBW – Talmaza
Verticală
89.60 MHz – 30,0 dBW – Chişinău
0 – 10 /25,5
150 – 170 / 24,0
Verticală
104.4 MHz – 22,0 dBW – Cimişlia 190 – 220/17,0
Verticală
107.5 MHz – 35,0 dBW – Ceadîr Lunga
60 - 200/33,0
Verticală
69.74 MHz – 27,0 dBW – Comrat
Verticală
102.7 MHz – 30,0 dBW – Chişinău 180 - 260/26,5
Verticală
72.71 MHz – 20,0 dBW – Chişinău
Verticală

126
120
167
134
117
159
150

Planul
naţional al frecvenţelor în serviciul radiodifuziune sonoră terestra
cu modulaţie în frecvenţă
N Frecvenţ PAR
d/o a (MHz) (dBW)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

69.86
71.72
90.50
100.5
92.60
68.30
93.30
71,00
88.00
98.00
69.74
107,1
71.39
71.66
107.6
107.3
106.3
69.95

22.8
22.8
33.0
25.5
33.0
28.0
24.0
25.0
30.0
34.0
27.0
26.0
22,0
22.8
23.0
25.5
25.5
23.0

Azimuturile
sectorului de
reducere PAR
(grade)/(dBW)
50 – 60 / 23,0

350 – 0 / 22,0

185 -195 / 17,0
330 – 360 /13,0
290 – 350 / 15,5

Polarizare
Hef max.
a
(m)
semnalulu
i2
50
H
50
H
150
V
80
V
150
V
50
V
150
V
121
H
130
V
100
V
117
V
157
V
80
V
70
H
79
V
150
V
157
V
95
V

Denumirea
staţiei
Basarabeasca
Basarabeasca
Bălţi
Briceni
Cahul
Cahul
Cahul
Chişinău
Chişinău
Comrat
Comrat
Drochia
Drochia
Leova
Mingir
Ocniţa
Ştefan - Vodă
Taraclia
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N Frecvenţ PAR
d/o a (MHz) (dBW)
19.
20.
21.

92.30
93.80
72.62

31.0
23.0
20.0

Azimuturile
sectorului de
reducere PAR
(grade)/(dBW)
250 – 300 / 22,0
0 – 20 / 15,0

Polarizare
Hef max.
a
(m)
semnalulu
i2
120
V
130
V
50
H

Denumirea
staţiei
Ungheni
Ungheni
Ungheni

Reţeaua nr. I de radiodifuziune, banda UCV-CM (64-74 MHz)
72,02
66,68
67,37
300
70,31
200
71,24
68,00
200

MHz – 42,3 dBW – Străşeni RC-658
Orizontală
MHz – 42,3 dBW – Mîndreştii Noi RC-155
Orizontală
MHz – 42,3 dBW – Cahul RC-348
180-205 / 30.0
Orizontală
MHz – 42,3 dBW – Edineţ RC-114
MHz – 42,3 dBW – Căuşeni RC
MHz – 42,3 dBW – Ungheni RC-783

190-280 / 36.0

200
200

Orizontală

Orizontală
180 – 240 / 34.8 Orizontală

250

CANALE TV:
Canalele
efectivă
maximală
-9
- 23
- 24
- 36
- 38
- 41
- 47
- 49
- 51
- 52
- 35
- 37
- 43
- 49
- 21
270
- 46
- 48
- 52
- 57
- 57
- 37
363
- 42

P.A.R.

dBW
13,0 dBW
15,0 dBW
22,2 dBW
22,2 dBW
15,0 dBW
25,3 dBW
15,0 dBW
35,0 dBW
22,0 dBW
35,0 dBW
23,7 dBW
15,0 dBW
24,0 dBW
35,0 dBW
47,0 dBW

Localitatea
maximă,

Reducerea

Polarizarea
P.A.R.

Înălţimea

grade /dBW
a antenei, m.
Cimişlia
Verticală
182
Corten (Taraclia)
Orizontală
144
Vulcăneşti
Verticală
10
Comrat
Verticală
117
Tvardiţa (Taraclia) Verticală
126
Vulcăneşti
Orizontală
50
Copceac
Verticală
122
Ceadîr Lunga
Orizontală
122
Căuşeni
Verticală
100
Bălţi
Orizontală
150
Căuşeni
Orizontală
50
Ceadîr Lunga
Orizontală
15
Soroca
Orizontală
30
Chişinău
Orizontală
198
Cahul
180 – 350/37,0
Orizontală

57,8 dBW
57,8 dBW
23,0 dBW
23,0 dBW
30,0 dBW
35,0 dBW

Bălţi
Edineţ
Comrat
Rezina
Varniţa
Ungheni

200 – 300/20,0

23,0 dBW

Nisporeni

-

Orizontală
Orizontală
Verticală
Verticală
Orizontală
Orizontală

Verticală

300
155
117
117
179

253
32

- 47
- 50
- 51
- 53
- 57
- 26
- 26
-7
- 43

25,4 dBW
54,0 dBW
35,0 dBW
33,0 dBW
37,0 dBW
25,4 dBW
25,3 dBW
25,3 dBW
25,5 dBW

Soroca
Cimişlia
Orhei
Căuşeni
Trifeşti
Basarabeasca
Bălţi
Şoldăneşti
Cimişlia

Verticală
350 – 70/44,0
Orizontală
Verticală
Orizontală
20 – 30/36,0
Orizontală
Orizontală
Orizontală
Orizontală
Verticală

149
252
201
198
381
50
100
100
50

Planul
naţional al canalelor TV în serviciul televiziune terestră analogică
Nr.

Canal

PAR,
dBW

1.
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.

26
45
38
25
56
45
52
55
55
23
21
35
7
59
48
52
53
48
52
11
56
55
25
37
41
37
51
45
45
22
52
23
45
38

25.5
25
25.4
23.1
25.4
25.5
26
25.5
22.5
15
24.8
24.8
11
35
25.0
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

Azimuturile sectorului
Heff
de reducere PAR
max.,
(grade)/(dBW)
m
95-115 / 21.5
50
50
50
122
221
M
90
190-205 / 23.0
100
50
50
144
185-195 / 20.0
210
70
38
120
50
112
50
120
70-120 / 17.5
75
100
40
183
145-225 / 15.0
50
50
40
185-270 / 30.0
75
50
97
50
50
105
240-170 / 11.0
68
155
126

Polari
zarea

Denumirea staţiei

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

Anenii Noi
Anenii Noi
Basarabeasca
Baurci
Băxani
Briceni
Călăraşi
Cantemir
Comrat
Corten
Costeşti
Costeşti
Costeşti, Dubăsari
Criuleni
Criuleni
Drochia
Făleşti
Floresti
Glodeni
Grozeşti
Joltai
Jabca (Camenca)
Leova
Minjir
Ocniţa
Rîşcani
Sîngerei
Sipoteni
Şoldăneşti
Stefan Vodă
Stefan Vodă
Sturzeni
Taraclia
Tvardiţa
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Nr.

Canal

35. 52
36. 52
37. 30

PAR,
dBW
25
19
14

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

Heff
max.,
m
45
30
75

Polari
zarea

Denumirea staţiei

V
V
V

Ucrainca
Ustia
Valea Perjei

Art. 2. Condiţiile pentru prezentarea dosarelor de participare:
Nomenclatorul actelor pentru participare la concurs:
1.Cererea-model de înscriere la concursul pentru obţinerea licenţei de emisie;
2.Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei;
3.Copia de pe extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor referitor la
sediul întreprinderii, administratorul întreprinderii, fondatorii şi genurile de activitate;
4.Copia de pe statutul întreprinderii solicitante, autentificată în modul stabilit, cu anexarea
tuturor modificărilor introduse pe parcurs;
5.Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional sau,
după caz, contractul de eşalonare a datoriilor;
6.Proiectul editorial al radiodifuzorului: scopurile, sarcinile, timpul şi volumul de emisie
(inclusiv realizarea programelor proprii, nu mai puţin de 30% din volumul total de emisie),
tematica şi ponderea lor în procente faţă de volumul total de emisie, limba de difuzare a
programelor (emisiunilor realizate în limba de stat, în procente faţă de volumul total de emisie
proprie, li se rezervă nu mai puţin de 65%, cu excepţia localităţilor care cad sub incidenţa 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 şi auditoriul consumator de programe;
7.Planul de afaceri care va cuprinde: etapele de realizare a proiectului, asigurarea
economică a proiectului, organigrama instituţiei şi experienţa solicitantului în domeniul
audiovizualului, rezultatele investigării interesului populaţiei faţă de proiectul ce urmează să fie
realizat;
8.Grila de emisie săptămînală: denumirea emisiunilor, timpul de difuzare, tematica, limba
de realizare şi alte componente ale serviciilor de programe;
9.Actul prealabil de procurare a tehnicii necesare sau de arendă a acesteia;
10. Declaraţia privind participarea, directă sau indirectă, ori neparticiparea cu capital în
fondurile statutare ale altor societăţi din domeniul audiovizualului (în procente);
11. Denumirea radiodifuzorului, datele de identificare (înregistrarea semnalelor sonore ale
postului de radio sau grafica siglei studioului TV).
12. Concepţia postului (punctele 6, 8- în varianta electronică).
Notă.
1. Actele se prezintă în limba de stat а Republicii Moldova, culese la calculator, semnate
de administratorul întreprinderii sau de persoana împuternicită;
2. Materialele incluse în pp. 1, 6-8, 10, 11 trebuie să fie semnate, ştampilate, indicîndu-se
data perfectării lor.
3. Copiile documentelor stipulate în pp. 2, 3 şi 9 se prezintă împreună cu originalul
(care, după verificare, se restituie solicitantului).
4. Documentele incluse în p. 1, 6, 7 şi 8 se prezintă împreună cu 10 copii.
5. Colaboratorul CCA, care recepţionează documentele, înmânează solicitantului
recipisa respectivă.
6. Dosarele vor fi prezentate Direcţiei expertiză şi licenţiere a CCA (tel. 27-74-30) în
formă scrisă şi autentificate corespunzător
CĂTRE
Preşedintele Consiliului
Coordonator
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Al
Audiovizualului din Republica Moldova
CERERE-MODEL
Organizaţia_______________________________________________________________
___
(denumirea completă, statutul juridic)
persoană juridică, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii
Informaţionale сu nr. ___________________________________ din «____»
________________ 200__,
Cod fiscal
____________________________________,
Cod TVA _____________________________,
tel.:____________________,
tel/fax:____________________,
E-mail:
___________________________,
cont
current__________________________în____________________________________________
_____,
(denumirea băncii)
______________________Codul
băncii_____________________________________________
în
persoana
_________________________________________________________________,
(numele, prenumele, patronimicul, funcţia, adresa, tel., etc.)
care
acţionează
în
baza
__________________________________________________________________
(statutului, procurii, regulamentului,
deciziei CA)
solicită înscrierea la concursul de obţinere a licenţei de emisie pentru
_________________________________________________________________________
____________
(postul TV /radio prin eter)
frecvenţa / canalul (de subliniat) ______________________ P.A.R.
max.__________________________
în
localitatea_____________________________________________________________________
_____
Preşedinte /Director______________________
____________________________________________
(semnătura)
(numele, prenumele)
Nr. de ieşire a documentului ______________
Din „_______” __________________________
L.Ş.
Art. 3. Criterii de evaluare a ofertei solicitanţilor de frecvenţe anunţate în concurs de
Consiliul Coordonator al Audiovizualului:
1.Conţinutul dosarelor în conformitate cu prevederile Codului Audiovizualului, articol 23,
punct 3
Licenţa de emisie se eliberează de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului potrivit
următoarelor condiţii:

35

a) eliberarea licenţei de emisie va avea ca efect respectarea ulterioară a obiectivelor
stabilite de Strategia de acoperire teritorială cu servicii de programe în concordanţă cu Planul
naţional al frecvenţelor radioelectrice;
b) eliberarea licenţei de emisie va corespunde principiului de asigurare a pluralismului în
domeniul audiovizualului, excluzîndu-se posibilitatea creării premiselor pentru instituirea
monopolului şi concentrării proprietăţii în domeniul audiovizualului şi în domeniul mass-mediei
în genere, ţinîndu-se cont de gradul în care radiodifuzorii licenţiaţi existenţi corespund deja
acestei cerinţe;
c) decizia de eliberare a licenţei va fi luată doar ţinîndu-se cont de viabilitatea financiară
reală a solicitantului, în măsura în care propunerile acestuia corespund posibilităţilor sale
financiare;
d) la eliberarea licenţei de emisie, vor avea prioritate solicitanţii care oferă servicii de
programe proprii, autohtone şi opere europene.
2. Conţinutul dosarelor în conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura şi
condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie şi Strategia de
acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale:
a) creşterea pe etape şi în funcţie de tipul radiodifuzorului, a volumului serviciilor proprii
de programe (SPP) şi a volumului programelor de interes (PI) local/regional/naţional în volumul
general de emisie al radiodifuzorilor, după cum urmează:
Pentru radiodifuziune:
Radiodifuzor

Etapa I (anul 2008)
SPP
Inclusiv
(ore/zi)
PI ore/zi

Naţional
Regional
Local
Filiale locale

10
8
6
2

6
4
3
1

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

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

Etapa II (anul 2009)
SPP
Inclusiv
(ore/zi)
PI
(ore/zi)
10
4
6
1,5
4
1
1,5
0,5

Etapa III (anul 2010)
SPP
Inclusiv
(ore/zi)
PI
(ore/zi)
12
5
7
2
5
1,5
2
1

Pentru televiziune:
Radiodifuzor

Naţional
Regional
Local
Filiale locale

Etapa I (anul 2008)
SPP
Inclusiv
(ore/zi)
PI
(ore/zi)
8
3
5
1
3
0,5
1
0,25

b) înfiinţarea filialelor locale ale radiodifuzorilor regionali/naţionali privaţi în zonele
geografice locale pentru care nu există noi frecvenţe radioelectrice disponibile;
c) ponderea producţiei audiovizuale europene în volumul total al emisiei;
d) prioritatea (în procente) a emisiunilor difuzate în limba de stat a Republicii Moldova;
e) prezenţa în grila de emisie a programelor educaţionale şi artistice, inclusiv pentru copii;
f) prezenţa specialiştilor licenţiaţi în funcţiile-cheie din organigrama solicitantului;
g) în cazul existenţei mai multor solicitanţi la obţinerea licenţei, fostul titular poate avea
prioritate, in funcţie de:
- modul de respectare a condiţiilor prevăzute în conţinutul licenţei de emisie pe parcursul
termenului de valabilitate a licenţei precedente;
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- volumul investiţiilor alocate în dezvoltarea audiovizualului naţional în perioada
precedentă de activitate.
Art. 4. Termenul de valabilitate a licenţei de emisie: pentru transmisia serviciilor de
programe radio, licenţa de emisie se acordă pentru o perioadă de 7 ani, pentru transmisia
serviciilor de programe televizate - pentru 7 ani (Codul Audiovizualului, art. 23, punct 5)
Art. 5. Mărimea taxei de stat pentru licenţa de emisie: 2500 lei.
Art. 6. Recepţionarea materialelor pentru participarea la concurs şi remedierea
neregularităţilor constatate se efectuează pe parcursul a 30 de zile din ziua anunţării concursului
pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV în „Monitorul Oficial al Republicii
Moldova”. În această perioadă, solicitanţii beneficiază de consultaţii necesare completării
corecte a dosarelor.
Art. 7. Reţelele scoase în concurs se distribuie integral.
Art. 8. Ultimul termen de prezentare a materialelor pentru concurs este a 30-cea zi din data
publicării prezentei decizii în „Monitorul Oficial”.
Art. 9. Prezenta Decizie se publică în „Monitorul Oficial”, pe pagina web a Consiliului
Coordonator al Audiovizualului, în alte mijloace de informare în masă din Republica Moldova,
inclusiv locale.
Art. 10. Pe parcursul termenului prevăzut pentru depunerea ofertelor, CCA va da
publicităţii concepţia serviciilor de programe propuse şi informaţiile despre participanţii la
concurs.
Art. 11. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere, Secretarul CCA.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 18
din 26 februarie 2008
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei,
condiţiilor la licenţele de emisie
Controlul privind activitatea întreprinderilor respective din domeniu a demonstrat
următoarele:
I. „LN Disc” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu “SGD” din s. Sărata
Galbenă), nu respectă condiţiile la licenţa de emisie seria A MMII nr. 003394 din 12.10.2004,
(Anexa nr. 2), retransmite în afara listei de canale aprobată de CCA, 7 canale: Etno TV, Sport 1,
Adjara TV, 1+1, Darial TV, Domaşnii şi CNL; prin decizia CCA nr. 50 din 03.04.2007 a fost
avertizată public.
II. S.C. „Lansica TV” S.R.L. (fondatoarea Studioului TV prin cablu „Lansica TV” din
s. Copceac) nu respectă condiţiile la licenţa de emisie seria A MMII nr. 003349 din 18.05.2004,
(anexa nr. 2), retransmite în afara listei de canale aprobată de CCA 9 canale: RTR Planeta, Sport
Rossia, NIT, Rossia, NTV, Muzical TV, TV 3, DTV şi Europa.
III. „Ghium-TV” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu “CTV” din or. Ceadîr
Lunga), nu respectă condiţiile la licenţa de emisie seria A MMII nr. 003289 din 08.07.2003,
(anexa nr. 2), retransmite în afara listei de canale aprobată de CCA 21 canale: TNT, India TV,
Pervîi muzîcalinîă canal, Interesnoie TV, Planeta Sport, NTV, NGC, Soyuz, Mnogo TV, 365
Dnei, Euronews, GRT, Belarus TV, Auto +, Komedia TV, Discovery, Novoie Kino, Nikelodion,
TV 3, Animal Planet şi ROSSIA; prin decizia CCA nr. 50 din 03.04.2007 a fost avertizată
public.
IV. Cooperativa de Producţie “Telex” (fondatoarea Studioului TV prin cablu “Telex”
din or. Ceadîr Lunga) nu respectă condiţiile la licenţa de emisie seria A MMII nr. 003243 din
11.02.2003, (anexa nr. 2), retransmite în afara listei de canale aprobată de CCA 4 canale: Mnogo
TV, Soyuz, Discovery şi GRT; prin decizia CCA nr. 50 din 03.04.2007 a fost avertizată public.
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În temeiul celor constatate şi în conformitate cu Art. 28, 29, 37, 38 şi 40 (3) ale Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Pentru încălcarea repetată a Art. 18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36
al Regulamentului cu privire la procedura si condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie si a
autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea Anexei nr. 2 la Licenţa de emisie seria A MMII
nr. 003394 din 12.10.2004 S.C. „LN Disc” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu “SGD”
din s. Sărata Galbena), conform Art. 38, p. 2, lit. b), e), p. 3, lit. a) şi b), i se aplică o sancţiune
sub formă de amendă în mărime de 1800 lei.
Întreprinderea S.C. „LN Disc” SRL se obligă să se conformeze prevederilor legale, să
prezinte CCA, în termen de 15 zile, un raport privind executarea prezentei Decizii şi lichidarea
încălcărilor depistate.
Art. 2. Pentru încălcarea Art. 18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al
Regulamentului cu privire la procedura si condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie si a
autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea Anexei nr. 2 la Licenţa de emisie seria A MMII
nr. 003349 din 18.05.2004, S.C. „Lansica TV” S.R.L. (fondatoarea Studioului TV prin cablu
„Lansica TV” din s. Copceac) conform Art. 38, p. 2, lit. b) şi e) se avertizează public.
Art. 3. Pentru încălcarea repetată a Art. 18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36
al Regulamentului cu privire la procedura si condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie si a
autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea anexei nr. 2 la licenţa de emisie seria A MMII nr.
003289 din 08.07.2003, S.C. „Ghium-TV” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu “CTV”
din or. Ceadîr Lunga) conform Art. 38, p. 2, lit. b), e), p. 3, lit. a) şi b) i se aplică o sancţiune sub
formă de amendă în mărime de 1800 lei.
Întreprinderea „Ghium-TV” SRL se obligă să se conformeze prevederilor legale, să
prezinte CCA, în termen de 15 zile, un raport privind executarea prezentei Decizii şi lichidarea
încălcărilor depistate.
Art. 4. Pentru încălcarea repetată a 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 şi nerespectarea anexei nr. 2 la licenta de emisie seria A MMII nr.
003243 din 11.02.2003, Cooperativa de Producţie “Telex” (fondatoarea Studioului TV prin
cablu “Telex” din or. Ceadîr Lunga) conform Art. 38, p. 2, lit. b), e), p. 3, lit. a) şi b) i se aplică o
sancţiune sub formă de amendă în mărime de 1800 lei.
Întreprinderea Cooperativa de Producţie “Telex” se obligă să se conformeze prevederilor
legale, să prezinte CCA, în termen de 15 zile, un raport privind executarea prezentei Decizii şi
lichidarea încălcărilor depistate.
Art. 5. Amenda aplicată va fi achitată nu mai tîrziu de 15 zile din momentul publicării
prezentei Decizii în Monitorul Oficial; dispoziţia de plată a amenzii se prezintă CCA.
Art. 6. Decizia poate fi contestată în conformitate cu legislaţia contenciosului
administrativ.
Art. 7. Direcţia expertiză şi licenţiere va efectua un control repetat privind constatarea
modului de executare a prezentei Decizii.
Art. 8. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ
DECIZIA nr. 19
din 26 februarie 2008

Cu privire la aprobarea listelor de canale
şi modificarea condiţiilor la licenţa de emisie
În baza contractelor încheiate pentru anul 2008, întreprinderile:
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„HARTUM-TV” SRL din or. Taraclia (fondatoarea studioului TV prin cablu „TVT” din
or. Taraclia), „GALABIS-PRIM” SRL din mun. Chişinău (fondatoarea studioului TV prin cablu
„GALA TV” din mun. Chişinău), „BELTIVI-COM” SRL din mun. Chişinău (fondatoarea
studioului TV prin cablu „OMEGA –TV din mun. Chişinău”), „TELE-LUCI” SRL din or.
Orhei (fondatoarea studioului TV prin cablu „OTV” din or. Orhei), „GHIUM-TV” SRL din or.
Ceadîr-Lunga (fondatoarea studioului TV prin cablu „CTV” din or. Ceadîr-Lunga),
„ARTOBAGO” SRL din s. Corten, rn. Taraclia (fondatoarea studioului TV prin cablu „
CORTEL” din s. Corten, rn. Taraclia), solicită aprobarea noilor liste de canale.
Conform prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului
CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a
Parlamentului Republicii Moldova şi în temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
21 canale) de către studioul TV prin cablu „TVT” din or. Taraclia: Moldova 1, Euro TVChişinău, NIT, STV-41, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Naţional TV, Favorit TV, N 24,
Interesnoe TV, Belarusi TV, Soiuz, Pervîi muzîcalinîi canal, 365 Dnei, India TV, Mnogo TV,
Avto+, Bravo, 2 Plus, TVR Cultural, TVR-2.
Posturile 2 Plus, TVR Cultural, TVR-2 se vor retransmite din data prezentării contractelor.
Art. 2. Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
30 canale) de către studioul TV prin cablu „GALA-TV” din mun. Chişinău: Moldova 1, 2 Plus,
NIT, TVC 21, Euro TV-Chişinău, Favorit TV, Naţional TV, Minimax, Eurosport, PRO TV
Chişinău, Pervîi canal Moldova, TV 7, TV Dixi, Muzica TV, Viasat History, Viasat Explorer,
TV 1000, Euronews, N 4, Bravo, Ren TV, Acasă, Drive, Telesport, NGC, TV 1000 Russkoe
kino, India TV, RTR-Planeta, CNL TV, TV Neptun.
Art. 3. Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
40 canale) de către studioul TV prin cablu „OMEGA-TV” din mun. Chişinău: Moldova 1, 2
Plus, TV-5 Europe, Minimax/Musicmax, Telesport, Favorit TV, Naţional TV, N 24, PRO TV
Chişinău, Acasă, Eurosport 2, Alfa-Omega TV, TV Neptun, Taraf TV, Euro TV-Chişinău,
Pervîi canal Moldova, TV 7, TVC 21, NIT, TV Dixi, N 4, Muzica TV, Mega TV, Eurosport,
Inter+, RTR-Planeta, Ren TV, Bravo, RTVi, Nase kino, Detskii mir/Teleclub, Euronews,
Fashion TV, NGC, Discovery channel, India TV, Mnogo TV, Viasat History, TV 1000
Russkoe kino, RBK.
Art. 4. Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
30 canale) de către studioul TV prin cablu „OTV” din or. Orhei: Moldova-1, TVR 1, Pervîi
canal Moldova, Bravo, Naţional TV, PRO TV Chişinău, Eurosport, Muzica TV, TVC 21, TV
7, Minimax, Favorit TV, Discovery channel, NIT, Euro-TV Chişinău, NGC, 2 Plus, TV Dixi,
India TV, 365 Dnei, Fenix-Art, RTVi, Mnogo TV, Avto+, Pervîi muzîcalinîi canal, Euronews,
TV XXI, Soiuz, Belarusi TV, TV-Bulivar.
Art. 5. Conducerii „GHIUM-TV” SRL i se recomandă, în termen rezonabil, ţinînd cont de
obiecţiile şi sugestiile CCA, să prezinte spre examinare şi aprobare o nouă listă de canale pentru
studioul TV prin cablu „CTV” din or. Ceadîr-Lunga.
Art. 6. Conducerii „ARTOBAGO” SRL i se recomandă, în termen rezonabil, ţinînd cont
de obiecţiile şi sugestiile CCA, să prezinte spre examinare şi aprobare o nouă listă de canale
pentru studioul TV prin cablu „ CORTEL” din s. Corten, rn. Taraclia.
Art. 7. Listele vechi de canale TV retransmise se păstrează în dosarul titularului.
Art. 8. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ
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DECIZIA nr. 20
din 26 februarie 2008
Examinarea cererilor privind eliberarea
autorizaţiilor de retransmisie unor întreprinderi
Societatea Comercială „SKY-MAX” SRL din comuna Ciorescu, mun. Chişinău a depus la
CCA o cerere privind obţinerea Autorizaţiei de retransmisie pentru studioul TV prin cablu „SKYMAX” din aceeaşi localitate. Întreprinderea nominalizată activează în calitate de distribuitor de
servicii din anul 1997 şi a ajuns la a treia perioadă de prestare a mijloacelor de informare în masă.
Cooperativa de producţie „Telex” din or. Ceadîr Lunga, a depus o cerere privind obţinerea
Autorizaţiei de retransmisie pentru studioul TV prin cablu „Telex” din aceeaşi localitate. Ca şi
solicitantul precedent, întreprinderea în cauză solicită Autorizaţie de retransmisie pentru al treilea
termen de activitate.
Ca urmare a examinării cererilor depuse şi în conformitate cu prevederile Art. 28 din
Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 şi Art.30-35 ale Regulamentului cu privire la
procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi autorizaţiilor de retransmisie
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii „SKY-MAX” SRL din
comuna Ciorescu, mun. Chişinău (director dl Slobodeniuc O.) pentru studioul de televiziune prin
cablu „SKY-MAX” din aceeaşi localitate.
Art. 2. Se aprobă lista canalelor TV retransmise (40 canale) de către studioul TV prin cablu
„SKY – MAX” din comuna Ciorescu, mun. Chişinău: Moldova – 1, RBK, Muzica TV, NIT,
TVC -21, TV Dixi, Perîi Canal Moldova, PRO TV Chişinău, TVR -1, KISS TV, Euro TV
Chişinău, Minimax, Telesport, Naţional TV, N 24, Senso TV, Etno TV, TVRM, Taraf TV, TV 7,
Viasat Explorer, Ren TV, Detskii Mir/Teleclub, Naşe Kino, RTVI, Viasat History, TNT Bravo,
Ohota i Rîbalca, Drive, Zdorovoie TV, Retro TV, India TV, RTR – Planeta, Inter +, Mega TV,
Neptun TV, Kanal D, 1 +1, Zoopark, TV 3.
Art. 3. Se eliberează Autorizaţia de retransmisie cooperativei „Telex” din or. Ceadîr Lunga
(director dl Mihailenco I.) pentru studioul de televiziune prin cablu „Telex” din aceeaşi localitate.
Art. 4. Se aprobă lista canalelor TV retransmise (30 canale) de către studioul TV prin cablu
„TELEX” din or. Ceadîr Lunga: Moldova -1, TVR -1, Pervîi Canal Moldova, Euro TV Chişinău,
TV Dixi, NIT, Naţional TV, N 24, Favorit, Telesport, Belarus TV, Pervîi muzicalinîi canal,
Bravo, Inter +, Discovery Chanel, TRK Mir, Intersnoe kino, Fenix – art, 365 Dnei, India TV,
Auto +, Mnogo TV, Soiuz, NTV – Detskii Mir/Teleclub, Naşe Kino, RTR – Planeta, RTVi, TV –
XXI, Teleradio Găgăuzia.
Art. 5 Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 21
din 26 februarie 2008
Cu privire la accesul persoanelor cu deficienţe
de auz (surde) la emisiunile TV
La sesizarea mai multor reprezentanţi ai asociaţiilor persoanelor cu deficienţe de auz
(surde) asupra faptului că nu li se respectă dreptul la informare, CCA, în temeiul Art. 13 (4), 37
(1), (3) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, a monitorizat emisiunile de
importanţă majoră şi de actualităţi ale posturilor „Pro TV Chişinău” (6, 9 februarie), „N4” (12
februarie), „NIT” (6, 9 februarie), „Moldova 1” (7, 9 februarie), „Euro-TV Chişinău” (9, 11
februarie), „TVC 21” (28 ianuarie) şi „TV 7” (14, 18 februarie).
Rezultatele au atestat că postul de televiziune „Pro TV Chişinău”, în perioada respectivă,
nu a difuzat emisiuni de importanţă majoră. Actualităţilor (emisie proprie) le-au revenit 1 oră 6
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min 58 sec (6 februarie) şi 27 min 50 sec (9 februarie). Interpretări în limbajul mimico-gestual
nu au fost;
„N 4” nu a avut emisiuni de importanţă majoră. Actualităţilor („Obiectiv”) le-au revenit 51
min 20 sec şi nu au fost interpretate în limbajul mimico-gestual;
„NIT” nu a difuzat emisiuni de importanţă majoră. Actualităţilor (emisie proprie) le-au
revenit 1 oră 36 min 25 sec (6 februarie) şi 58 min 15 sec (9 februarie). Interpretări în limbajul
mimico-gestual nu au fost efectuate;
„Moldova 1”, la 7 februarie, a difuzat emisiuni informative în volum total de 2 ore 17 min
50 sec., dintre care 11 min au fost interpretate în limbajul mimico-gestual (buletinul de ştiri de la
16:00). La 9 februarie au fost difuzate 2 ore 03 min 04 sec. de emisiuni informative, dintre care
21 min 30 sec. au fost interpretate în limbajul mimico-gestual (buletinele de ştiri de la orele
12:00 şi 15:00);
„Euro-TV Chişinău” nu a difuzat emisiuni de importanţă majoră. Actualităţilor le-au
revenit, în total, 1 oră 38 min. Interpretări în limbajul mimico-gestual nu au fost efectuate;
„TVC 21” nu a difuzat emisiuni de importanţă majoră. Actualităţilor („Ştiri 21”) le-au revenit 32
min 20 sec. Interpretări în limbajul mimico-gestual nu au avut loc;
„TV 7” nu a difuzat emisiuni de importanţă majoră. Actualităţilor (emisie proprie) le-au
revenit 2 ore 30 min 04 sec (14 februarie) şi 1 oră 49 min 30 sec (18 februarie). Interpretări în
limbajul mimico-gestual nu au fost efectuate.
Aşadar, majoritatea posturilor TV încalcă dreptul la informare a persoanelor cu deficienţe
de auz prin neinterpretarea în limbajul mimico-gestual a emisiunilor televizate de importanţă
majoră şi de actualităţi.
În temeiul celor constatate şi în conformitate cu Art. 13 (1), (4), 37 (1), (3), 40 (3) ale
Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutul CCA aprobat prin Hotărîrea nr.
433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1 Posturile TV, aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova, începând cu 1 mai curent,
vor interpreta în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron cel puţin un buletin de ştiri din
timpul zilnic de emisie.
Art. 2 Posturile TV, aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova, începând cu 1 mai curent,
vor interpreta în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron emisiunile de importanţă
majoră în întregime ori rezumatele acestora.
Art. 3 Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina
web a CCA.
Art. 4 Controulul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia monitorizare.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ
DECIZIA nr. 22
din 26 februarie 2008

Retragerea licenţelor de emisie, eliberate întreprinderilor
„Videovox - TV” SRL din com. Larga Nouă, rn. Cahul,
„Mega Satelit TV” SRL din or. Cricova, mun. Chişinău
La 18.10.2005, prin Decizia CCA nr. 74, întreprinderii „Videovox - TV” SRL din com.
Larga Nouă, rn. Cahul, i-a fost eliberată Licenţa de emisie nr. 014538 pentru studioul TV prin
cablu din comunele Larga Nouă şi Cucoara, rn. Cahul. Prin controlul efectuat recent s-a constatat
că „Videovox - TV” SRL nu mai funcţionează, iar dl Machedon V., conducătorul întreprinderii, a
declarat că nu mai doreşte să activeze în continuare şi a remis formularul licenţei de emisie.
La 12.07.2005, prin Decizia CCA nr. 53, întreprinderii „Mega Satelit TV” SRL din or.
Cricova, mun. Chişinău, i-a fost eliberată Licenţa de emisie nr. 014587 pentru retransmiterea
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canalelor TV în oraşele Cricova, Vadul lui Vodă, com. Boşcana, Hruşova şi s. Bălăbăneşti. La
12.02.2008 dna Şavga M., directorul „Mega Satelit TV” SRL, a depus o cerere prin care solicită
retragerea Licenţei de emisie nr. 014587 din 12.07.2005.
În temeiul celor constatate, în baza Art. 27 (1) lit. e), h) al Codului audiovizualului nr.
260-XVI din 27.07.2006 şi Art. 38 (1) al Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se retrage Licenţa de emisie seria A MMII, nr. 014538 din 18.10.2005, eliberată
întreprinderii „Videovox -TV” SRL din s. Larga Nouă, rn. Cahul, pentru studioul de televiziune
prin cablu „Videovox -TV” din comunele Larga Nouă şi Cucoara.
Art. 2. Se retrage Licenţa de emisie seria A MMII, nr.014587 din 12.07.2005, eliberată
întreprinderii „Mega Satelit TV” SRL din or. Cricova, mun. Chişinău, pentru studioul de
televiziune prin cablu „Mega TV” din or. Cricova, Vadul lui Vodă, com. Boşcana, Hruşova şi s.
Bălăbăneşti.
Art. 3. Modificările respective se introduc în registrul de licenţiere. Blanchetele licenţelor de
emisie se transmit în arhivă împreună cu dosarele respective.
Art. 4. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ
DECIZIA nr. 23
din 26 februarie 2008
Cu privire la suspendarea acţiunii licenţelor de
emisie ale unor întreprinderi în legătură cu
semnare a contractelor de locaţiune
La 16 ianuarie curent întreprinderile „Nicsil - TV” SRL, „Sinidornic” SRL, „Alghen Com” SRL, „Anroş - TV” SRL, „Picor - Grup” SRL, „Vidoleno - Grup” SRL au depus la CCA
cererile privind rezilierea contractelor de arendă cu „Vicdan” SRL, solicitînd suspendarea
temporară a acţiunii licenţelor de emisie în legătură cu încheierea contractelor de locaţiune cu
întreprinderea „Nordgrup - TV” SRL. Aceeaşi condiţie a fost înaintată şi de „Nordgrup - TV”
SRL, „Vicdan” SRL, „Andas – TV” SRL, „Silivivad” SRL, „Danusa Grup” SRL.
La 18.02.2008, în conformitate cu Art. 3 al Deciziei CCA nr. 14 din 12.02.2008,
întreprinderea „Nordgrup - TV” SRL a prezentat suplimentar listele canalelor TV retransmise de
fiecare reţea luată în locaţiune.
În temeiul actelor prezentate şi în conformitate cu prevederile Codului audiovizualului
nr. 260-XVI din 27.07.2006, Legii cu privire la arendă nr. 861-XII din 14.01.1992 şi a Deciziei
CCA nr. 14 din 12.02.2008, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se suspendă acţiunea Licenţei de emisie seria A MMII nr. 003344 din
06.04.2004, eliberată întreprinderii „Nicsil - TV” SRL (directorul dl V. Prodan) pentru perioada
aflării în relaţii de arendă cu „Nordgrup - TV” SRL.
Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 24
canale) de către reţeaua prin cablu din s. Nicoreni, rn. Drochia: Moldova 1, NIT, PRO TV
Chişinău, TVC-21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Jetix, TVR-1,
Taraf TV, Minimax, Favorit TV, Discovery Channel, Euro TV- Chişinău, Eurosport,
Romantica, Neptun TV, India TV, NGC, TV 1000, Euronews, TRK mir.
Art. 2. Se suspendă acţiunea Licenţei de emisie seria A MMII nr. 003295 din
09.09.2003, eliberată întreprinderii „Sinidornic” SRL (directorul dl I. Stamati) pentru perioada
aflării în relaţii de arendă cu „Nordgrup - TV” SRL.
Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 26
canale) de către reţeaua prin cablu din s. Popeşti, rn. Drochia: Moldova 1, NIT, PRO TV
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Chişinău, TVC-21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro TVChişinău, Etno TV, N 24, TVR-1, Taraf TV, Minimax, Favorit TV, Discovery Channel, 2 Plus,
TRK mir, Eurosport, Ren TV, India TV, Romantica, NGC, TV 1000, TV 1000 Ruskoe kino.
Art. 3. Se suspendă acţiunea Licenţei de emisie seria A MMII nr. 003382 din
14.09.2004, eliberată întreprinderii „Alghen - Com” SRL (directorul dl N. Chistruga) pentru
perioada aflării în relaţii de arendă cu „Nordgrup - TV” SRL.
Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 28
canale) de către reţeaua prin cablu din s. Ochiul Alb, rn. Drochia: Moldova 1, NIT, PRO TV
Chişinău, TVC-21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro TVChişinău, TV Drochia, Etno TV, N 24, Senso TV, TVR-1, Taraf TV, Minimax, Favorit TV,
Discovery Channel, Hallmark, TV-XXI, Ren TV, Naţional TV, India TV, Romantica, NGC,
TV 1000, TV 1000 Ruskoe kino.
Art. 4. Se suspendă acţiunea licenţei de emisie seria A MMII nr. 003392 din 12.10.2004,
eliberată întreprinderii „Anroş - TV” SRL (directorul dl A. Roşu) pentru perioada aflării în
relaţii de arendă cu „Nordgrup - TV” SRL.
Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 25
canale) de către reţeaua prin cablu din s. Dominteni, Petreni, rn. Drochia: Moldova 1, NIT, PRO
TV Chişinău, TVC-21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro TVChişinău, Naţional TV, TVR-1, Taraf TV, Minimax, TV 1000 Ruskoe kino, Neptun TV,
Eurosport, Etno TV, Ren TV, India TV, Romantica, NGC, TV 1000, N 24, TRK mir.
Art. 5. Se suspendă acţiunea licenţei de emisie seria A MMII nr. 003293 din 09.09.2003,
eliberată întreprinderii „Picor - Grup” SRL (directorul dl V. Grădinaru) pentru perioada aflării în
relaţii de arendă cu „Nordgrup - TV” SRL.
Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 24
canale) de către reţeaua prin cablu din s. Sofia, rn. Drochia: Moldova 1, Etno TV, PRO TV
Chişinău, TVC-21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro TVChişinău, TV Drochia, Sport-1, Animal Planet, TVR-1, Taraf TV, Minimax, Favorit TV,
Discovery Channel, Eurosport, India TV, NGC, TV 1000, Belarus TV, TRK mir.
Art. 6. Se suspendă acţiunea licenţei de emisie seria A MMII nr. 013427 din 15.03.2005,
eliberată întreprinderii „Vidoleno - Grup” SRL (directorul dl I. Prodan) pentru perioada aflării în
relaţii de arendă cu „Nordgrup - TV” SRL.
Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 23
canale) de către reţeaua prin cablu din s. Chetrosu, rn. Drochia: Moldova 1, Etno TV, PRO TV
Chişinău, TVC-21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Jetix, TVR-1,
Taraf TV, Minimax, Favorit TV, Discovery Channel, Euro TV- Chişinău, Eurosport, Neptun
TV, India TV, NGC, TV 1000, Ren TV, TRK mir.
Art. 7. Se suspendă acţiunea licenţei de emisie seria A MMII nr. 003383 din 14.09.2004,
eliberată întreprinderii „Vicdan” SRL (directorul dl V. Rusu) pentru perioada aflării în relaţii de
arendă cu „Nordgrup - TV” SRL.
Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 29
canale) de către reţeaua prin cablu din s. Ţarigrad, rn. Drochia: Moldova 1, NIT, PRO TV
Chişinău, TVC-21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro TVChişinău, TV Drochia, Naţional TV, Sport-1, Animal Planet, TVR-1, Taraf TV, Minimax,
Favorit TV, Discovery Channel, Neptun TV, Eurosport, TV-XXI, Ren TV, India TV,
Romantica, NGC, TV 1000, Belarus TV, TRK mir.
Art. 8. Se suspendă acţiunea licenţei de emisie seria A MMII nr. 013438 din 12.04.2005,
eliberată întreprinderii „Andas – TV” SRL (directorul dl R. Carabutov) pentru perioada aflării în
relaţii de arendă cu „Nordgrup - TV” SRL.
Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 23
canale) de către reţeaua prin cablu din s. Mîndîc, rn. Drochia: Moldova 1, NIT, PRO TV
Chişinău, TVC-21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro TV-
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Chişinău, Hallmark, Taraf TV, Minimax, Neptun TV, Eurosport, TRK mir, Ren TV, India
TV, Romantica, NGC, TV 1000, Discovery Channel, Favorit TV.
Art. 9. Se suspendă acţiunea licenţei de emisie seria A MMII nr. 003230 din 10.12.2002,
eliberată întreprinderii „Silivivad” SRL (directorul dl V. Bubulici) pentru perioada aflării în
relaţii de arendă cu „Nordgrup - TV” SRL.
Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 24
canale) de către reţeaua prin cablu din s. Şuri, rn. Drochia: Moldova 1, NIT, PRO TV Chişinău,
TVC-21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro TV- Chişinău, Etno
TV, N24, TVR-1, Taraf TV, Minimax, Neptun TV, TRK mir, Eurosport, Ren TV, India TV,
Romantica, NGC, TV 1000, TV 1000 Ruskoe kino.
Art. 10. Se suspendă acţiunea licenţei de emisie seria A MMII nr. 014513 din
12.07.2005, eliberată întreprinderii „Danusa Grup” SRL (directorul dl I. Antoniuc) pentru
perioada aflării în relaţii de arendă cu „Nordgrup - TV” SRL.
Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 27
canale) de către reţeaua prin cablu din s. Făleştii Noi, Scumpia, Călugăr, rn. Făleşti: Moldova 1,
Etno TV, PRO TV Chişinău, TVC-21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova,
Bravo, NIT, Euronews, Ren TV, Animal Planet, TVR-1, Taraf TV, Minimax, Favorit TV,
Discovery Channel, Eurosport, India TV, NGC, TV 1000, TV 1000 Russkoe kino, TRK mir,
TV-XXI, Romantica, Euro TV Chişinău.
Art. 11. După expirarea termenului contractului de locaţiune sau rezilierea lui, studioul
TV prin cablu revine la statutul juridic anterior.
Art. 12. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 24
din 26 februarie 2008
Cu privire la reglementarea condiţiilor de difuzare
a mesajelor (SMS) de către posturile TV,
aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în rezultatul autosesizării şi a mesajelor
telefonice venite din partea telespectatorilor, a monitorizat serviciile de programe a posturilor de
televiziune „TVC 21” (13, 28 ianuarie) şi „Muzica TV” (28 ianuarie, 13 februarie), în emisia
cărora sînt plasate, în orele de maximă audienţă, mesaje titrate (SMS) cu un conţinut indecent
care pot afecta dezvoltarea psihică şi morală a minorilor.
Monitorizările efectuate au atestat următoarele.
În emisia postului de televiziune „TVC 21”, pe parcursul difuzării filmelor artistice între
orele 19:30 – 01:00 la data de 13.01.08 şi între orele 17:00 – 01:00 la data de 28.01.08, au fost
plasate mesaje (SMS) ale telespectatorilor, majoritatea din ele având un conţinut indecent, scrise
într-o limbă agramată. Difuzarea lor în orele de maximă audienţă pune în pericol dezvoltarea
psihică şi morală a minorilor, fapt ce contravine art. 6 (2), (3) din Codul audiovizualului. Iată
unele din mesajele plasate în emisia postului de televiziune „TVC 21” în perioada monitorizată:
„Am 11 ani imi plac doamnele intre 30-40 de ani...(numărul de tel.) sunati tata e bogat bani am
destui”, „Сексуальная блондинка познакомится с парнем от 14-16 лет...(numărul de tel.)”,
„Mă numesc Tania si caut un băiat de 13 14 15 ani…(numărul de tel.)”.
Postul de televiziune „Muzica TV” plasează mesajele (SMS) telespectatorilor în cadrul
emisiunii „Mobilizarea”, suprapuse pe clipurile muzicale internaţionale şi autohtone. Unele
mesaje au conţinut ofense la adresa unor persoane concrete: „цуцуяну таня самая некрасивая
и тупая” „глупое создание ты – Матвеева”, „Sasha lehterov otstoi!”. De asemenea au fost
difuzate mesaje cu un conţinut dubios: „killer la comandă pentru prieteni fac reducere iar
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pentru fetele frumoase din mileştii mici grates. Adresateva malcic”, „Noroc la toti narcomanii si
alcoolicii din s.tirnova de la pasa”.
În cadrul şedinţei publice şi-au expus poziţia asupra rezultatelor monitorizării directorii
posturilor de televiziune „TVC 21”, dna Rodica Peştereanu şi „Muzica TV”, dl Artur Verstiuc.
În rezultatul discuţiilor publice, în temeiul celor constatate şi în conformitate cu prevederile
Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutul CCA aprobat prin Hotărîrea nr.
433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, Codul de conduită al
radiodifuzorilor adoptat prin Decizia CCA nr. 127 din 26.12.2007, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Pentru încălcarea Art. 6 (2), (3) ale Codului audiovizualului, întreprinderii „Muzical
TV” SRL (fondatoarea postului de televiziune „Muzica TV”), conform art. 37 (1), (3), art. 38 (2)
lit. f), (3) lit. a), art. 40 (1) lit. b) şi art. 41 (1) lit. d), e) ale Codului, i se aplică o sancţiune sub
formă de avertizare publică.
Art. 2. Pentru încălcarea Art. 6 (2), (3) ale Codului audiovizualului, întreprinderii
„Cotidian” S.A. (fondatoarea postului de televiziune „TVC 21”), conform art. 37 (1), (3), art. 38
(2) lit. f), (3) lit. a), art. 40 (1) lit. b) şi art. 41 (1) lit. d), e) ale Codului, i se aplică o sancţiune sub
formă de avertizare publică.
Art. 3. Se recomandă posturilor de televiziune aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova:
a) a nu admite plasarea în emisie a mesajelor titrate (SMS) cu conţinut indecent şi obscen,
care contravin bunelor maniere şi sînt susceptibile de a afecta dezvoltarea fizică, mentală sau
morală a minorilor;
b) a respecta cu stricteţe prevederile Codului de conduită al radiodifuzorilor adoptat de
CCA prin Decizia nr. 127 din 26.12.2007;
c) a plasa, la începutul şi pe parcursul emisiunilor care conţin mesaje titrate (SMS),
anunţuri în vederea atenţionării telespectatorilor asupra interzicerii plasării pe post a mesajelor
care nu corespund normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii literare şi a celor
care au un conţinut indecent.
Art. 4. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe
pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
Art. 5. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită secretarul CCA şi Direcţia
monitorizare.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 25
din 26 februarie 2008
Cu privire la examinarea grilei de emisie pentru
postul de radio „SCĂPĂRICI”
Asociaţia Patronală „Uniunea Producătorilor de Fonograme şi Videograme” solicită
aprobarea grilei de emisie a postului de radio „SCĂPĂRICI”.
În conformitate cu prevederile Art. 18 (2), 39 – 41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI
din 27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare
a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din
28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova şi în temeiul actelor prezentate Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aprobă grila de emisie a Asociaţiei Patronale „Uniunea Producătorilor de
Fonograme şi Videograme” pentru postul de radio „SCĂPĂRICI”.
Art. 2. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia monitorizare.
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Preşedinte

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Constantin BÎRCĂ
DECIZIA nr. 26
din 18 martie 2008

Cu privire la emisia postului de radio „Hit FM”
Postul de radio „Hit FM” (serviciul de programe Comrat) la 16 martie curent, ziua
alegerilor, a difuzat adresarea Başcanului UTA Găgăuzia către alegători, încălcînd astfel Art.
47 (14) din Codul Electoral nr. 1381 din 21.11.1997 şi Art. 32 din Concepţia de reflectare a
campaniei electorale pentru alegerile în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia, aprobată prin
Decizia CCA nr. 8 din 23.01.2008, în care se stipulează că în ziua alegerilor şi cea precedentă
nu se admite nici un fel de agitaţie electorală.
În temeiul celor constatate şi în conformitate cu prevederile Art. 38 (1) al Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Pentru încălcarea prevederilor Art. 47 (14) al Codului Electoral nr. 1381 din
21.11.1997 şi Art. 32 din Concepţia de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile în
Adunarea Populară a UTA Găgăuzia, aprobată prin Decizia CCA nr. 8 din 23.01.2008,
întreprinderii „Dixi-Media-Grup” SRL, deţinătoarea licenţei de emisie pentru postul de radio
„Hit FM”, i se aplică o avertizare publică.
Art. 2. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe
pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
Art. 3. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia monitorizare.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ
DECIZIA nr. 27
din 18 martie 2008

Cu privire la modul de executare
a Art. 7 „Echilibrul şi pluralismul politico-social”
din Codul audiovizualului
În numele unui grup de consilieri ai Consiliului raional Nisporeni către CCA s-a adresat
dl Timofti N., preşedintele fracţiunii PCRM. Consilierii consideră că studioul de televiziune
prin eter „Albasat TV” din Nisporeni nu respectă principiul imparţialităţii, echidistanţei şi
obiectivităţii, reflectă unilateral evenimentele în emisiunile puse pe post, încalcînd Art. 7 al
Codului audiovizualului „Echilibrul şi pluralismul politico-social”. Ca exemplu a fost adusă
emisiunea în cadrul căreia au fost difuzate secvenţe de la şedinţa Consiliului raional Nisporeni
din 14.02.2008.
CCA a solicitat dlui Bardan E., directorul studioului „Albasat TV”, înregistrarea emisiunii
respective, opinia în scris a conducerii studioului vis-a-vis de problema abordată.
Examinarea demersului, raportului de monitorizare, audierile părţilor s-au produs public,
cu participarea persoanelor implicate, mai multor reprezentanţi ai audiovizualului. Astfel s-a
demonstrat că durata reflectării şedinţei Consiliului raional Nisporeni din 14.02.2008 a fost de
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39 min. 55 sec., consumate, respectiv, de reprezentantul PCRM- 7 min. 40 sec., PPCD- 5 min.
04 sec., AMN- 3 min. 40 sec., PSL- 12 min.20 sec., AMN- 10 min. 05 sec.
Membrii CCA, însă, au subliniat că prevederile Codului audiovizualului la capitolul
informarea completă, obiectivă şi veridică nu se respectă în măsura cuvenită de către toţi
radiodifuzorii. Astfel, în temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. În scopul informării complete, obiective şi veridice a consumatorilor de programe
audiovizuale radiodifuzorii se obligă să respecte cu stricteţe prevederile Capitolului II
Principiile de comunicare audiovizuale al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
să se călăuzească de Codul de conduită al radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 127
din 26.12.2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 21-24 din 01.02.2008.
Art. 2. În temeiul Art. 16 al Codului, consumatorilor de programe audiovizuale li se
recomandă, în cazul cînd se consideră că li s-au lezat drepturile, să utilizeze toate posibilităţile
pe care le acordă legislaţia în vigoare, inclusiv dreptul la replică, rectificare şi la remedii
echivalente în conformitate cu prevederile Codului civil.
Art. 3. Direcţia monitorizare va ţine permanent în vizor modul în care se asigură
pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică, religioasă etc. în programele
radio-TV ale radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova.
Concomitent, CCA a dat publictăţii mesajul Cu privire la modul de executare a
prevederilor legislaţiei de către studioul de televiziune prin eter „Albasat TV” din
Nisporeni: „În şedinţa publică a Consiliului Coordonator al Audiovizualului din 18 martie
curent a fost examinată chestiunea privind reflectarea activităţii Consiliului raional Nisporeni de
către studioul de televiziune prin eter „Albasat TV” din Nisporeni.
La şedinţa Consiliului Coordonator al Audiovizualului au participat dl Sococol S., deputat
în Parlamentul Republicii Moldova, dl Rusu V., dl Timofti N., dl Jimida S., consilieri ai
Consiliului raional Nisporeni, dl Saharneanu V., preşedintele Uniunii Jurnaliştilor din R.
Moldova, dl Bardan E., directorul studioului „Albasat TV”.
În adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a parvenit un demers de la un grup de
consilieri ai Consiliului raional Nisporeni, semnat de către dl Timofti N., preşedintele fracţiunii
PCRM, în care se menţionează că studioul de televiziune prin eter „Albasat TV” din Nisporeni
nu respectă principiul imparţialităţii, echidistanţei şi obiectivităţii, reflectă unilateral
evenimentele în emisiunile puse pe post, încalcîndu-se astfel legislaţia în vigoare (art. 7 al
Codului audiovizualului „Echilibrul şi pluralismul social-politic”). Drept exemplu a fost adusă
emisiunea în cadrul căreia au fost difuzate secvenţe de la şedinţa Consiliului raional Nisporeni
din 14.02.2008.
CCA a solicitat dlui Bardan E., directorul studioului „Albasat TV”, imprimarea emisiunii
menţionate, care a fost prezentată la 29.02.2008.
Colaboratorii Direcţiei monitorizare au efectuat analiza emisiunii şi au prezentat raportul
respectiv.
În dezbaterile pe marginea cazului vizat au participat membrii CCA, invitaţii la şedinţă. În
context, au fost examinate mai multe aspecte ale reflectării activităţii autorităţilor publice locale
de către instituţiile audiovizuale, menţionîndu-se în special că radiodifuzorii au dreptul să decidă
liber asupra conţinutului emisiunilor şi programelor difuzate, fiind obligate, în acelaşi timp, să
asigure obiectivitatea informării consumătorului de programe, favorizînd libera formare a
opiniilor, pluralismul politic.
Dlui Timofti N., i s-a recomandat, ca în cazul cînd consideră că i-au fost lezate drepturile
de consumător de programe poate să utilizeze toate posibilităţile pe care le acordă legislaţia în
vigoare, inclusiv dreptul la replică, rectificare şi la remedii echivalente (art. 16 al Codului
audiovizualului).
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Reieşind din cele expuse, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis de a recomanda
tuturor radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova să respecte cu stricteţe
prevederile capitolului II al Codului audiovizualului „Principiile de comunicare audiovizuală”,
oferind consumătorului de programe informaţia completă, obiectivă şi veridică”.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ
DECIZIA nr. 28
din 18 martie 2008

Cu privire la monitorizarea serviciilor de programe
ale posturilor „Kiss FM”, „Vzrosloe Radio Shanson”,
„Ploaia de Argint” şi „Muzica TV”
Cu scopul de a verifica executarea Deciziei CCA nr. 51 din 12.04.2007, conform căreia
posturile de radio sunt obligate să ofere muzicii autohtone nu mai puţin de 30 % din volumul
total al emisiei muzicale, iar posturile de televiziune, specializate în domeniul muzicii– nu mai
puţin de 20 %, CCA a monitorizat tematic unele servicii de programe şi a constatat că:
-postul de radio „Kiss FM” a oferit muzicii autohtone 11, 5% din totalul emisiei muzicale
la 21 februarie şi 4, 26 % la 5 martie;
-„Ploaia de Argint” a rezervat muzicii autohtone 6, 37% la 21 februarie şi 3, 87 % la 5
martie;
-„Vzrosloe Radio Shanson” a avut la 5 martie 12,16 % muzică autohtonă, iar la 9 martie –
13, 68 % ;
-„Muzica TV” a difuzat 3,85 % muzică autohtonă la 5 martie şi 5, 73 % la 10 martie.
Rezultatele au fost examinate în şedinţă publică, cu participarea reprezentanţilor Uniunii
Muzicienilor din Republica Moldova, titularilor de licenţe.
Ca urmare a dezbaterilor, obiecţiilor, sugestiilor şi propunerilor exprimate Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se recomandă radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova să acorde
atenţie sporită protejării patrimoniului cultural naţional, să respecte cu stricteţe prevederile
legislative şi normative în domeniu.
Art. 2. Se atenţionează radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova asupra
necesităţii de a selecta cît mai riguros, sub aspect calitativ, muzica autohtonă inclusă în
serviciile de programe.
Art. 3. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe
pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
Art. 4. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia monitorizare.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ
DECIZIA nr. 29
din 18 martie 2008

Cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei,
condiţiilor la licenţele de emisie
Controlul privind activitatea unor întreprinderi audiovizuale, efectuat recent, a demonstrat
următoarele:
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I. "NICALMOL" SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu “NICALMOL” din s.
Goteşti) nu respectă condiţiile la licenţa de emisie seria A MMII nr. 014539 din 18.10.2005
(anexa nr. 2), retransmite în afara listei aprobate de CCA 5 canale: Pro TV, Belarus TV, TV 5,
Euro TV Chişinău, Muzical TV. Întreprinderea nominalizată a fost avertizată public (Decizia
CCA nr. 50 din 03.04.2007).
II. S.C. „IDEXINA” S.R.L. (fondatoarea Studioului TV prin cablu "Crihana TV"
din s. Crihana Veche) nu respectă condiţiile la licenţa de emisie seria A MMII nr. 014520 din
12.07.2005 (anexa nr. 2), retransmite în afara listei aprobate de CCA canalele Euro TV Chişinău
şi Etno TV.
III. C.C.P. „Odihnă în faţa ecranului azuriu” (fondatoarea Studioului TV prin
cablu “ECRAN TV” din or. Cricova) nu respectă condiţiile la licenţa de emisie seria A MMII
nr. 003254 din 11.03.2003, (anexa nr. 2), retransmite în afara listei aprobate de CCA 17 canale:
TV 3, Darial TV, TV 1000, Taraf TV, Sport Planeta, NTV, India TV, TNT, Pervîi canal Russia,
Discovery, Euronews, Eurosport, Animal Planet, Ohota i Rîbalca, Drive, Domaşnii şi Pervîi
Muzîkalinîi. În procesul dezbaterilor publice s-a mai constatat că întreprinderea nominalizată
activează în temeiul licenţei de emisie şi a licenţei tehnice expirate.
IV. S.C. „RUFNAT” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu „RUFNAT - TV”)
nu respectă condiţiile la autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000021 din 31.05.2007;
activează fără licenţă tehnică în or. Cricova şi s. Boşcana.
V. S.C. „PLUS TV CONSTRUCT” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu
„PLUS TV” din com. Hruşova) nu respectă condiţiile la autorizaţia de retransmisie seria AB
nr. 000020 din 31.05.2007; activează fără licenţă tehnică.
VI. S.C. „REALVIT - TV” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu “REALVIT
- TV” din or. Vadul lui Vodă) nu respectă condiţiile la autorizaţia de retransmisie seria AB nr.
000026 din 11.10.2007 (anexa nr. 2), retransmite în afara listei aprobate de CCA, 6 canale: Euro
TV Chişinău, NTV, NGC, Discovery, MTV şi Euronews.
VII. S.C. „Grinad-TV” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu „Grinad-TV”
din s. Mingir) nu respectă condiţiile la licenţa de emisie seria A MMII nr. 003369 din
13.07.2004 (anexa nr. 2), retransmite în afara listei aprobate de CCA 14 canale: PRO TV
Internaţional, Eurosport, NGC, TVM Internațional, Zone Romantica, Discovery, Ren TV, Pervîi
canal Kazahstan, NTV, TV 3, Bridge, Darial TV, TNT şi Animal Planet.
VIII. S.C. „IVELCOR-TV” SRL
(fondatoarea Studioului TV prin cablu
„IVELCOR-TV” din s. Lăpuşna) nu respectă condiţiile la licenţa de emisie seria A MMII nr.
003341 din 06.04.2004 (anexa nr. 2), retransmite în afara listei aprobate de CCA 6 canale: PRO
TV Internaţional, Euronews, TV 1000 Russkoie Kino, TV 1000, Explorer şi History.
IX. S.C. „TV Carp” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu „TV Carp” din s.
Cărpineni) nu respectă condiţiile la licenţa de emisie seria A MMII nr. 003330 din 16.03.2004
(anexa nr. 2), retransmite în afara listei aprobate de CCA 6 canale: Acasă, Discovery, Mnogo
TV, Animal Planet, Eurosport şi Euro TV Chişinău.
În temeiul celor constatate şi în conformitate cu Art. 4 (5), 28, 29, 37, 38 şi 40 (3) ale
Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. S.C. "NICALMOL" SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu “NICALMOL”
din s. Gotesti) va lichida încălcările depistate, fapt despre care va informa în scris CCA.
Art. 2. S.C. „IDEXINA” S.R.L. (fondatoarea Studioului TV prin cablu "Crihana TV"
din s. Crihana Veche) va lichida încălcările depistate, fapt despre care va informa în scris CCA.
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Art. 3. C.C.P. „Odihnă în faţa ecranului azuriu” (fondatoarea Studioului TV prin
cablu “ECRAN TV” din or. Cricova) va stopa imediat activitatea.
Art. 4. S.C. „RUFNAT” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu „RUFNAT - TV”)
va stopa imediat activitatea.
Art. 5. S.C. „PLUS TV CONSTRUCT” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu
„PLUS TV” din com. Hruşova) va stopa imediat activitatea.
Art. 6. Pentru încălcarea Art. 18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al
Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie, condiţiilor Anexei nr. 2 la autorizaţia de retransmisie seria AB nr.
000026 din 11.10.2007 S.C. „REALVIT - TV” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu
“REALVIT - TV” din or. Vadul lui Vodă), conform Art. 38 (2) lit. b) şi e) al Codului
audiovizualului, se avertizează public.
Art. 7. Pentru încălcarea Art. 18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al
Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea condiţiilor Anexei nr. 2 la Licenta de emisie seria
A MMII nr. 003369 din 13.07.2004, S.C. „Grinad-TV” SRL (fondatoarea Studioului TV prin
cablu „Grinad-TV” din s. Mingir), conform Art. 38 (2) lit. b) şi e) al Codului audiovizualului,
se avertizează public.
Art. 8. Pentru încălcarea Art. 18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al
Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea condiţiilor Anexei nr. 2 la licenţa de emisie seria
A MMII nr. 003341 din 06.04.2004, S.C. „IVELCOR-TV” SRL (fondatoarea Studioului TV
prin cablu „IVELCOR-TV” din s. Lăpuşna), conform Art. 38 (2) lit. b) şi e) al Codului
audiovizualului, se avertizează public.
Art. 9. Pentru încălcarea Art. 18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al
Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea condiţiilor Anexei nr. 2 la licenţa de emisie seria
A MMII nr. 003330 din 16.03.2004, S.C. „TV Carp” SRL (fondatoarea Studioului TV prin
cablu „TV Carp” din s. Cărpineni), conform Art. 38 (2) lit. b) şi e) al Codului audiovizualului,
se avertizează public.
Art. 10. Întreprinderile nominalizate în Art. 3, 4, 5 vor reîncepe emisia din data obţinerii
autorizaţiei de retransmisie şi a licenţei tehnice.
Art. 11. Titularii sancţionaţi vor stopa imediat retransmisia canalelor TV care nu sunt
prevăzute în lista aprobată de CCA şi care nu au acoperire contractuală.
Art. 12. Directorii instituţiilor audiovizuale nominalizate, în termen de 30 de zile, vor
prezenta un raport privind lichidarea încălcărilor depistate.
Art. 13. Decizia poate fi contestată în conformitate cu legislaţia contenciosului
administrativ.
Art. 14. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
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Art. 15. Direcţia expertiză şi licenţiere va efectua un control repetat privind executarea
prezentei Decizii, rezultatele fiind examinate public.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ
DECIZIA nr. 30
din 18 martie 2008

Cu privire la aprobarea grilelor de emisie
pentru „Hit FM”, „Vzrosloe radio. Shanson”, „N4”, „RTV”
S.C. „Dixi-Media-Grup” SRL solicită aprobarea grilei de emisie a postului de radio „Hit
FM”. În grila respectivă se introduce o nouă emisiune- „Show de dimineaţă”; S.C. „RADIORBS” SRL cere aprobarea grilei de emisie a postului de radio „Vzrosloe radio. Shanson” prin
completarea ei cu emisiunile „Autostop” şi „Ghidul cultural”; S.C. „SELECTCANAL - TV”
SRL- aprobarea grilei de emisie a postului de televiziune „N 4” prin completarea ei cu
emisiunile „1/4 MILE”, „FLASH-OBIECTIV” şi „Investiţii de milioane”; S.C. „Denavia-TV”
SRL, fondatoarea studioului TV prin cablu „RTV” din or. Rîşcani- aprobarea grilei de emisie a
canalului propriu „RTV”. Conform acesteia, se vor difuza emisiunile „La sfîrşit de săptămînă”
şi „Felicitări muzicale”. Membrii CCA, însă, au constatat că titularul nu a respectat prevederile
cuprinse în Secţiunea a 2-a „Eliberarea licenţelor de emisie fără concurs” a Regulamentului cu
privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de
retransmisie.
În temeiul Art. 18 (2), 39 – 41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de
emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a
Parlamentului Republicii Moldova şi a actelor prezentate, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aprobă grila de emisie a postului de radio „Hit FM” prin introducerea emisiunii
„Show de dimineaţă”.
Art. 2. Se aprobă Grila de emisie a postului de radio „Vzrosloe radio. Shanson” prin
completarea ei cu emisiunile „Autostop” şi „Ghidul cultural”.
Art. 3. Se aprobă grila de emisie a postului de televiziune „N 4” prin completarea ei cu
emisiunile „1/4 MILE”, „FLASH-OBIECTIV” şi „Investiţii în milioane”.
Art. 4. Cererea S.C. „Denavia-TV” SRL, fondatoarea studioului TV prin cablu „RTV” din
or. Rîşcani, privind aprobarea grilei de emisie a canalului propriu „RTV” se respinge pe motiv
că ea se aprobă doar cu respectarea prevederilor Regulamentului cu privire la procedura şi
condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, Secţiunea a 2-a
„Eliberarea licenţelor de emisie fără concurs”.
Art. 5.Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere, Direcţia monitorizare.
Preşedinte

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Constantin BÎRCĂ
DECIZIA nr. 31
din 18 martie 2008
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Cu privire la reperfectarea licenţelor de emisie
pentru postul de radio „PLAI” şi studioul TV prin cablu „CTV Nis”
S.C.P. „RADIO POLI DISC” SRL din mun. Chişinău solicită modificarea Licenţei de
emisie seria A MMII nr. 014597 din 13.02.2007 prin schimbarea parametrilor tehnici ai postului
de radio „PLAI” din or. Floreşti, conform avizului Ministerului Dezvoltării Informaţionale nr.
01/377 din 21.02.2008, iar S.C. „RAVIVALNIS” SRL, fondatoarea studioului TV prin cablu
„CTV Nis”- modificarea Licenţei de emisie seria A MMII nr. 003245 din 11.02.2003 prin
schimbarea adresei juridice a întreprinderii de pe str. Viilor, nr. 22, pe str. Ioan Vodă, nr. 15, or.
Nisporeni,
În conformitate cu prevederile Art. 39– 41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, Statutului CCA, Art. 25 din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr.
433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se reperfectează (fără eliberarea unui formular nou) Licenţa de emisie seria A
MMII nr. 014597 din 13.02.2007, eliberată S.C.P. „RADIO POLI DISC” SRL pentru postul de
radio „PLAI” din or. Floreşti, frecvenţa 106,8 MHz, prin micşorarea Puterii Aparent Radiate
pînă la 27,0 dBW şi schimbarea polarizării din orizontală în verticală, conform avizului
Ministerului Dezvoltării Informaţionale nr. 01/377 din 21.02.2008.
Art. 2. Se reperfectează (prin eliberarea unui formular nou) Licenţa de emisie seria A
MMII nr. 003245 din 11.02.2003, eliberată S.C. „RAVIVALNIS” SRL, prin schimbarea adresei
juridice a întreprinderii nominalizate din or. Nisporeni, str. Viilor, nr. 22, în or. Nisporeni, str.
Ioan Vodă, nr. 15.
Art. 3. Licenţa de emisie seria A MMII nr. 003245 din 11.02.2003, eliberată S.C.
„RAVIVALNIS” SRL, se declară nevalabilă; modificările respective se introduc în Registrul
de licenţiere.
Art. 4. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Constantin BÎRCĂ
DECIZIA nr. 32
din 18 martie 2008

Cu privire la cesiunea licenţei de emisie de la
ÎM „Kipcak Dalgasinda” către Organizaţia Obştească „Speranţa”
La 6 martie curent ÎM „Kipcak Dalgasinda” şi Organizaţia Obştească „Speranţa” au
solicitat cesiunea Licenţei de emisie seria A MMII nr. 014507 din 14.06.2005 (eliberată pentru
studioul TV cu emisie prin unde „TVK-24”) de la ÎM „Kipcak Dalgasinda” către Organizaţia
Obştească „Speranţa”. Cesionarul, Organizaţia Obştească „Speranţa”, îşi asumă toate
obligaţiunile ce decurg din licenţa de emisie cesionată, iar cedentul, ÎM „Kipcak Dalgasinda”,
garantează că va transmite în folosinţă studioul „TVK-24” cu tot utilajul necesar difuzării
programelor.
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În temeiul actelor prezentate şi în conformitate cu prevederile Art. 26, 27 şi 68 (5), (6)
din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se cesionează Licenţa de emisie seria A MMII nr. 014507 din 14.06.2005 de la
ÎM „Kipcak Dalgasinda” către Organizaţia Obştească „Speranţa”.
Art. 2. Se eliberează licenţă de emisie Organizaţiei Obşteşti „Speranţa” privind utilizarea
canalului 24 (13,0 dBW)– Copceac pentru studioul de televiziune „TVK-24”.
Art. 3. Se retrage (ca urmare a cesionării) Licenţa de emisie seria A MMII nr. 014507 din
14.06.2005, eliberată ÎM „Kipcak Dalgasinda”.
Art. 4. Modificările respective se introduc în Registrul de licenţiere.
Art. 5. Prezenta Decizie se dă publicităţii şi se plasează pe pagina web a Consiliului
Coordonator al Audiovizualului.
Art. 6. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ
DECIZIA nr. 33
din 18 martie 2008

Examinarea cererilor privind eliberarea autorizaţiilor de retransmisie
şi a licenţei de emisie unor întreprinderi
Societăţile comerciale „Savciuc & Pantea” SRL din s. Cruglic, rn. Criuleni, „Studio– L”
SRL din or. Căuşeni, „Primsatcom” SRL din or. Drochia, „Slimsat” SRL din or. Drochia,
„Luxat- TV” SRL din s. Fîntîniţa, rn. Drochia, solicită eliberarea autorizaţiilor de retransmisie,
iar „Cotidian” S.A.- licenţei de emisie.
Ca urmare a examinării cererilor şi în conformitate cu prevederile Art. 28 din Codul
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.06 şi Art. 30 -35 al Regulamentului cu privire la
procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi autorizaţiilor de retransmisie,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii „Savciuc & Pantea” SRL
din s. Cruglic, rn. Criuleni (director Savciuc Iurie), pentru studioul de televiziune prin cablu „S
& P” din s. Slobozia Duşca, Cruglic şi Maşcăuţi, rn. Criuleni.
Art. 2. Se aprobă lista canalelor TV retransmise de către studioul TV prin cablu „S & P”
din s. Slobozia Duşca, Cruglic şi Maşcăuţi, rn. Criuleni (30 canale): Moldova 1, TVR 1, NIT,
Euro TV Chişinău, N – 4, TVC – 21, TV-7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, PRO TV, Naţional
TV, N 24, Favorit TV, MiniMax, Neptun TV, Etno TV, Taraf, TVR de Mîine, Senso, TV
Centru Internaţional, Planeta Sport, REN TV, India TV, O – TV, Explorer, History, Comedia
TV, TV 3, 1 + 1 Internaţional, Detschii Mir.
Art. 3. Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii „Studio– L” SRL din or.
Căuşeni (director Lupăcescu Ghenadie) pentru studioul de televiziune prin cablu „Studio– L”
din aceeaşi localitate.
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Art. 4. Se aprobă lista canalelor TV retransmise de către studioul TV prin cablu „StudioL” din or. Căuşeni (22 canale): Moldova TV, Pervîi canal Moldova, MiniMax, NIT, Naţional
TV N 24, Naţional TV Favorit, TVR 1, Etno TV, Taraf TV, TV Neptun, TV România de mîine,
Senso TV, Studio – L + STS, Euro TV, India TV, Sport 1, TVC 21, Belorusia TV, Muz TV,
Ren TV, RTVI, Explorer.
Art. 5. Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii „Primsatcom” SRL din or.
Drochia (director Oleinic Dumitru) pentru studioul de televiziune prin cablu „ZC – TV” din s.
Zguriţa şi Cotova, rn. Drochia.
Art. 6. Se aprobă lista canalelor TV retransmise de către studioul TV prin cablu „ZC –
TV” din s. Zguriţa şi Cotova, rn. Drochia (20 canale): Moldova 1, TVR 1, Drochia TV, TVM
Internaţional, NIT, Euro TV, Pervîi canal Moldova, N – 4, TV-7, Muzica TV, TV Dixi, Mega
TV, TVC 21, PRO TV, Favorit TV, N 24, Belorusia TV, 24, TV – 5, DW.
Art. 7. Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii „Slimsat” SRL din or.
Drochia (director Filipciuc Eduard) pentru studioul de televiziune prin cablu „Slim – TV” din s.
Maramonovca, rn. Drochia.
Art. 8. Se aprobă lista canalelor TV retransmise de către studioul TV prin cablu „Slim –
TV” din s. Maramonovca, rn. Drochia (18 canale): Moldova 1, 2 Plus, Drochia TV, Euro TV,
PRO TV, Pervîi canal Moldova, NIT, TVC 21, Muzica TV, TV-7, TVM Internaţional, TV Dixi,
Mega TV, Favorit TV, N 24, Naţional TV, TV – 5, 24.
Art. 9. Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii „Luxat- TV” SRL din s.
Fîntîniţa, rn. Drochia (director Carauş Lilia), pentru studioul de televiziune prin cablu „Luxat TV” din aceeaşi localitate.
Art. 10. Se aprobă lista canalelor TV retransmise de către studioul TV prin cablu „Luxat TV” din s. Fîntîniţa, rn. Drochia (15 canale): Moldova 1, TVR 1, TV – 5, Euro TV, NIT, Pervîi
canal Moldova, Muzica TV, Telesport, TV Dixi, PRO TV, 2 Plus, Naţional TV, Favorit TV, N
24, MiniMax.
Art. 11. Se eliberează licenţă de emisie Companiei de televiziune „Cotidian” S.A. pentru
postul de televiziune TVC 21.
Art. 12. Se aprobă grila de emisie a postului de televiziune TVC 21.
Art. 13. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ
DECIZIA nr. 34
din 18 martie 2008

Retragerea licenţelor de emisie, eliberate întreprinderilor
„Interservicii” SRL din or. Făleşti, „Vitaura” SRL din or. Cahul
şi „TV Mirela” SRL din s. Hîjdieni, rn. Glodeni
La 10.06.2003, prin Decizia CCA nr. 24, întreprinderii „Interservicii” SRL din or.
Făleşti i-a fost eliberată Licenţa de emisie nr. 003281 pentru studioul TV prin sistemul MMDS
din or. Ungheni. V. Mariniuc, directorul „Interservicii” SRL, recent, a solicitat retragerea
licenţei de emisie nominalizate pe motiv că nu mai doreşte să activeze în continuare.
La 25.07.2006, prin Decizia CCA nr. 33, întreprinderilor „Vitaura” SRL din or. Cahul şi
„TV MIRELA” SRL din s. Hîjdieni, rn. Glodeni, le-au fost eliberate, respectiv, licenţele de
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emisie nr. 014582 pentru studioul TV cu emisie prin cablu „Cahul – TV” şi nr. 014579 pentru
studioul TV cu emisie prin cablu „Mirela TV”.
Art. 27 (1), lit. d) al Codului audiovizualului stipulează retragerea licenţei de emisie cînd
„titularul nu începe difuzarea serviciului de programe de cel mult un an de la data eliberării
licenţei”. Această stipulare se referă şi la întreprinderile „Vitaura” SRL din or. Cahul şi
„TVMIRELA” SRL din s. Hîjdieni, rn. Glodeni, deoarece ambele întreprinderi nu au prezentat
copiile licenţelor tehnice şi nu şi-au început activitatea în termenul prevăzut de lege.
În temeiul celor constatate şi a Art. 27 (1), lit. d) şi h) al Codului audiovizualului, Art. 27
(6) şi 38 (1), lit. d) şi e) ale Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a
licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se retrage Licenţa de emisie seria A MMII, nr. 003281 din 10.06.2003, eliberată
întreprinderii „Interservicii” SRL din or. Făleşti pentru studioul de televiziune prin sistemul
MMDS „Inter TV” din or. Ungheni.
Art. 2. Se retrage Licenţa de emisie seria A MMII, nr. 014582 din 25.07.2006, eliberată
întreprinderii „Vitaura” SRL din or. Cahul pentru studioul de televiziune „Cahul – TV” din or.
Cahul.
Art. 3. Se retrage Licenţa de emisie seria A MMII, nr. 014579 din 25.07.2006, eliberată
întreprinderii „TV Mirela” SRL din s. Hîjdieni, rn. Glodeni, pentru studioul TV cu emisie prin
cablu „Mirela TV” din aceeaşi localitate.
Art. 4. Se obligă directorii întreprinderilor „Vitaura” SRL din or. Cahul şi „TVMIRELA”
SRL din s. Hîjdieni, rn. Glodeni, în termen de 10 zile să prezinte CCA blanchetele licenţelor
retrase.
Art. 5. Modificările respective se introduc în Registrul de licenţiere.
Art. 6. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ
DECIZIA nr. 35
din 18 martie 2008

Despre rapoartele titularilor de licenţă
privind activitatea întreprinderilor audiovizuale în anul 2007
Titularii licenţelor de emisie şi ai autorizaţiilor de retransmisie sunt obligaţi să prezinte
Consiliului Coordonator al Audiovizualului darea de seamă anuală pînă la data de 20 ianuarie a
anului următor celui de referinţă. Majoritatea respectă cu stricteţe prevederile Codului
audiovizualului, unii- doar parţial sau chiar le ignorează. Prin Decizia CCA nr. 13 din
12.02.2008, pentru nerespectarea termenului de prezentare a dărilor de seamă, cei mai
nedisciplinaţi în această pivinţă au fost avertizaţi.
Spre regret, o atitudine superficială din partea unor distribuitori de servicii şi radiodifuzori
faţă de întocmirea rapoartelor şi prezentarea la timp a acestora se mai menţine.
În temeiul celor constatate şi în conformitate cu Art. 40 (1) lit. m), (47 (2) lit. c), 66 (7)
ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
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Art. 1. Titularii licenţelor de emisie şi autorizaţiilor de retransmisie care nu au respectat
condiţiile prevăzute în documentele nominalizate se obligă să prezinte dările de seamă pentru
anul 2007 pînă la 14.04.2008.
Art. 2. Radiodifuzorii care au încălcat Art. 47 (2) lit. c) al Codului audiovizualului se
obligă să transfere 1% din cifra de afaceri anuală pe contul CCA pînă la 14.04.2008 (Consiliul
Audiovizualului, Chişinău, str. M. Eminescu, 28, c/f: 1006601004024, TREZMD2X,
Ministerul Finanţelor – Trezoreria Centrală, 3359502/440100101610100).
Art. 3. Titularii licenţelor de emisie şi autorizaţiilor de retransmisie se atenţionează să nu
depăşească termenele stabilite prin actele normative şi legislative ce se referă la activitatea
audiovizuală. În caz contrar, CCA îşi asumă dreptul de a proceda în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
Art. 4. Direcţia expertiză şi licenţiere a CCA se obligă să elaboreze şi să propună pentru
aprobare în trimestrul IV 2008 un model de chestionar pentru dările de seamă ale
radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii.
Art. 5. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere şi contabilul-şef al CCA.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe GORINCIOI
Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 36
din 17 aprilie 2008
Cu privire la examinarea grilelor de emisie
ale posturilor „PRO TV Chişinău”, „VOCEA BASARABIEI”, „VERITAS FM”
Întreprinderea Mixtă „MEDIAPRO” SRL solicită aprobarea grilei de emisie a studioului
TV „PRO TV Chişinău” prin completarea ei cu emisiunea „Ştirile PRO TV cu Natalia
Cheptene” şi trei telenovele: „Războiul Sexelor”, „Numai Iubirea” şi „Păcatele Evei”.
„EMICO” SRL solicită aprobarea grilei de emisie a postului de radio „VOCEA
BASARABIEI” prin completarea ei cu emisiunile: „Dimensiuni Culturale”, „Tribuna
Partidelor”, „Istoria în mişcare”, „Piaţa şi consumatorul”, „Sfînta Liturghie de duminică”,
„Antena administraţiei publice locale”, „Perpetuum matinal cu Efim Josanu” şi „Duminici vesele
cu Mariana şi Petru Hadîrcă”.
Editura „LUGAL CR” SRL a depus o cerere prin care solicită aprobarea grilei de emisie a
postului de radio „VERITAS FM”. În grila prezentată au fost incluse următoarele emisiuni noi:
„Reflecţii”, „Remedii naturiste”, „Bunele maniere”, „Poezii”, programul religios cu psalmi
„Liturgic”, „Istoria Creştinismului” şi programul muzical „Instrumente”.
În conformitate cu prevederile Art. 18 (2), 39 – 41 din Codul audiovizualului nr. 260XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova şi în temeiul actelor prezentate de către
întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aprobă grila de emisie a Întreprinderii Mixte „MEDIAPRO” SRL pentru
studioul „PRO TV Chişinău” prin completarea ei cu emisiunea „Ştirile PRO TV cu Natalia
Cheptene” şi trei telenovele: „Războiul Sexelor”, „Numai Iubirea” şi „Păcatele Evei”.
Art. 2. Se aprobă grila de emisie a întreprinderii „EMICO” SRLpentru postul de radio
„VOCEA BASARABIEI” prin completarea ei cu emisiunile: „Dimensiuni Culturale”, „Tribuna
Partidelor”, „Istoria în mişcare”, „Piaţa şi consumatorul”, „Sfînta Liturghie de duminică”,
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„Antena administraţiei publice locale”, „Perpetuum matinal cu Efim Josanu” şi „Duminici vesele
cu Mariana şi Petru Hadîrcă”.
Art. 3. Se aprobă grila de emisie a Editurii „LUGAL CR” SRL pentru postul de radio
„VERITAS FM” prin includera emisiunilor: „Reflecţii”, „Remedii naturiste”, „Bunele maniere”,
„Poezii”, programul religios cu psalmi „Liturgic”, „Istoria Creştinismului” şi programul muzical
„Instrumente”.
Art. 4. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia monitorizare.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 37
din 17 aprilie 2008
Cu privire la reperfectarea Licenţei de emisie
a Agenţiei de Publicitate „Mediagrup- Megapolis” SRL
Agenţia de Publicitate „Mediagrup- Megapolis” SRL, fondatoarea postului de radio
„Maestro FM”, solicită reperfectarea Licenţei de emisie seria A MMII, nr. 014552 din
06.12.2005 prin schimbarea adresei juridice a întreprinderii din MD-2060, mun. Chişinău, bd.
Cuza- Vodă, nr. 40, ap. 82 A, în MD-2068, mun. Chişinău, bd. Moscova, nr. 21, ap. 1205.
În 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 şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova şi în temeiul actelor prezentate de către
întreprinderea nominalizată, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se reperfectează (prin eliberarea unui formular nou) Licenţa de emisie seria A
MMII, nr. 014552 din 06.12.2005, eliberată Agenţiei de Publicitate „Mediagrup- Megapolis”
SRL prin schimbarea adresei juridice a întreprinderii nominalizate din MD-2060, mun. Chişinău,
bd. Cuza - Vodă, nr. 40, ap. 82 A în MD-2068, mun. Chişinău, bd. Moscova, nr. 21, ap. 1205.
Art. 2. Licenţa de emisie seria A MMII, nr. 014552 din 06.12.2005, eliberată Agenţiei de
Publicitate „Mediagrup- Megapolis” SRL se declară nevalabilă; modificările respective se
introduc în Registrul de licenţiere.
Art. 3. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 38
din 17 aprilie 2008
Cu privire la aprobarea listelor de canale
şi modificarea condiţiilor la licenţa de emisie
În baza contractelor încheiate pentru anul 2008, solicită aprobarea noilor liste de canale
TVretransmise întreprinderile:
„REBDACONS” SRL din mun. Chişinău (fondatoarea studioului TV prin cablu „Rise
TV” din s. Sireţi şi s. Costeşti), „TV CARP” SRL din s. Cărpineni, rn. Hînceşti (fondatoarea
studioului TV prin cablu „TV Carp” din s. Cărpineni, Măgdăceşti şi Porumbeni), „OLDIMA”
SRL din mun. Chişinău (fondatoarea studioului TV prin cablu „NTV” din mun. Chişinău),
„LV TOPAL” SRL din or. Basarabeasca (fondatoarea studioului TV prin cablu „Bas TV” din
or. Basarabeasca), „GHIUM TV” SRL din or. Ceadîr – Lunga (fondatoarea studioului TV prin
cablu „CTV” din or. Ceadîr – Lunga), „DENAVIA - TV” SRL din or. Rîşcani (fondatoarea
studioului TV prin cablu „RTV” din or. Rîşcani), „VULTELCOM” SRL din or. Vulcăneşti
(fondatoarea studioului TV prin cablu „VTC” din or. Vulcăneşti şi satele Etulia, Cişmichioi,
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A.I.Cuza, com. Burlăceni şi Gavanoasa), „CVAZAR SIST” SRL din mun. Chişinău
(fondatoarea studioului TV prin cablu „AVANTE TV” din mun. Chişinău), „INVENT” SRL
din or. Ocniţa (fondatoarea studioului TV prin cablu „OTV” din or. Ocniţa), „STAMSATELITTV” SRL din s. Tomai, UTA Găgăuzia (fondatoarea studioului TV prin cablu „Tomai -TV” din
s. Tomai, UTA Găgăuzia), „BOLDAV & CO” SRL din s. Tvardiţa, rn. Taraclia (fondatoarea
studioului TV prin cablu „TKT” din s. Tvardiţa, rn. Taraclia), „NICALMOL” SRL din s.
Goteşti, rn. Cantemir (fondatoarea studioului TV prin cablu „NICALMOL” din s. Goteşti, rn.
Cantemir), „LN DISC” SRL din s. Sarata Galbenă, rn. Hînceşti (fondatoarea studioului TV prin
cablu „LN DISC” din s. Sarata Galbenă, rn. Hînceşti), „Î.M. SUN COMMUNICATION” SRL
din mun. Chişinău (fondatoarea studioului TV prin cablu „SUN TV” din mun.Chişinău),
„REŢEAUA TA – TV” SRL din s. Izvoare, rn. Făleşti (fondatoarea studioului TV prin cablu
„RT-TV” din s. Izvoare, rn. Făleşti), „NORDGRUP-TV” SRL din or. Cupcini (fondatoarea
studiourilor TV prin cablu „Nord-TV” grup şi „Nord-TV” din mun. Bălţi, „GROX PLUS” SRL
din mun. Chişinău (fondatoarea studioului TV prin cablu „Grox TV” din or. Ialoveni, or. Codru
şi satele Cruzeşti, Budeşti, Tohatin, Coloniţa).
Întreprinderea „VERTAMAR” SRL din or. Ungheni, în calitate de fondatoare a studioului
TV prin cablu „VTI”, în temeiul avizelor administraţiei publice locale, solicită extinderea ariei
de emisie asupra localităţilor: s. Popeasca şi Ermoclia, rn. Ştefan Vodă, s. Cania, rn. Cantemir, şi
s. Slobozia Mare, rn. Cahul, şi excluderea din aria sa de emisie a satului Cruglic, rn. Criuleni.
Societatea comercială „TSV COM” SRL din mun. Chişinău, în calitate de fondatoare a
studioului TV prin cablu „TSV COM”, în temeiul avizului administraţiei publice locale, solicită
extinderea ariei de emisie asupra s. Dumbrava, com. Truşeni.
SC „IAP-STIL-SERVICE” SRL din mun. Chişinău, în calitate de fondatoare a studioului
TV prin cablu „PYAP”, cere extinderea ariei de emisie asupra s. Nimoreni şi Malcoci, rn.
Ialoveni (cu Avizul administraţiei publice locale).
Întreprinderea „GROX-PLUS” SRL din mun. Chişinău, în calitate de fondatoare a
studioului TV prin cablu „Grox TV”, în temeiul avizului administraţiei publice locale, solicită
extinderea ariei de emisie asupra sectorului Centru, mun. Chişinău
Conform prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului
CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a
Parlamentului Republicii Moldova şi în temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 24
canale) de către studioul TV prin cablu „RISE TV” din s. Sireţi, rn. Străşeni şi s. Costeşti, rn.
Ialoveni: 2 Plus, Naţional TV, NIT, Euro TV- Chişinău, Favorit TV, N 4, Ramil TV, Bravo, TV
Dixi, Muzica TV, Minimax, Viasat Explorer, Eurosport, TV 7, Pervîi canal Moldova, Moldova
1, PRO TV Chişinău, Viasat History, India TV, N 24, TVC 21, Telesport, NGC, TV 3.
Art.2. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 21
canale) de către studioul TV prin cablu „TV CARP” din s. Cărpineni, Măgdăceşti şi Porumbeni:
Moldova 1, Euro TV- Chişinău, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Muzica TV, PRO TV Chişinău,
Pax TV, Naţional TV, N 24, Favorit TV, Etno TV, TVR Internaţional, Realitatea TV, Minimax,
Bravo, TV 1000, Mnogo TV, India TV, Ren TV, TV-5 Europe, Telesport.
Art.3. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 32
canale) de către studioul TV prin cablu „NTV” din mun. Chişinău: Moldova 1, 2 Plus, PRO TV
Chişinău, Kiss TV, Naţional TV, Acasă, Euro TV- Chişinău, Pervîi canal Moldova, NIT, TV
Dixi, TVC 21, Muzica TV, TV 7, Bravo, Jetix, Animal Planet, Discovery Channel, Viasat
History, Eurosport, Euronews, TV 1000, MIR, Fenix Art, India TV, Naşe Kino, Detskii Mir, N
24, Favorit TV, Telesport, Avto +, UTR, Interesnoe TV.
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Art.4. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
48canale) de către studioul TV prin cablu „BAS TV” din or. Basarabeasca: Moldova 1, TVR-1,
TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Naţional TV, Favorit TV, Minimax, TVR-2, Belarusi TV, N 24,
UTR, Planeta folc, Pervîi muzîcalinîi canal, Soiuz, Teleneanea, NST, Euronews, Eurosport
(rom), Eurosport (rus), 365 Dnei, India TV, Mnogo TV, Avto + , TV XXI, NGC, MIR, TV-5
Europe, DW, Fashion TV, Discovery Channel, TRT International, Bravo, Interesnoie TV,
Comedia TV, Kuhnea TV, TV Bulivar, Russkaia noci, Love music, Multimania, Lea minor,
Animal Planet, BBC Prime, Fenix Art, Euro TV-Chişinău, Pro TV Chişinău, Planeta, BTV, Dom
kino.
Art.5. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 29
canale) de către studioul TV prin cablu „CTV” din or. Ceadîr-Lunga: Moldova 1, TV XXI, 365
Dnei, Mnogo TV, Soiuz, India TV, UTR, NGC, TV Dixi, Pervîi muzîcalinîi canal, Eurosport,
Avto +, Pervîi canal Moldova, Fenix-Art, GRT, Belarusi TV, Euronews, Intersnoe TV, Euro-TV
Chişinău, NIT, TVR-1, Bravo, Kuhnea TV, Discovery Channel, Animal Planet, Muzica TV,
Multimania, MIR, Minimax.
Art.6. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 30
canale) de către studioul TV prin cablu „RTV” din or. Rîşcani : Moldova 1, TVR-1, TVM
Internaţional, Naţional TV, Favorit TV, Inter +, 1+1 International, RTVi, Naşe Kino, Detskii
Mir, NTV mir, RTR-Planeta, TV Dixi, Euro-TV Chişinău, Bravo, TV Neptun, Telesport, Ren
TV, 24 Tehno, TVRM, TV 1000 Russkoie kino, India TV, Nostalgie, Ohota i Rîbalca, Senso
TV, Etno TV, Taraf TV, RTVi music, TV 1000, N 24.
Art.7.
(a) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 36
canale) de către studioul TV prin cablu „VTC” din or. Vulcăneşti: Moldova 1, TVR-1, MIR,
Pervîi canal Moldova, TV Dixi, RTVi, Naşe Kino, Detskii Mir, Euro-TV Chişinău, NIT, Muzica
TV, Ramil TV, Belarusi TV, UTR, 365 Dnei, GRT, Naţional TV, N24, Favorit TV, Kuhnea TV,
Eurosport, Euronews, Jetix, NGC, TDK, Romantica, CNL TV, TV XXI, Pervîi muzîcalinîi
canal, Soiuz, Fenix Art, TV Bulivar, Mnogo TV, India TV, Avto +, VTV.
(b) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 27
canale) de către studioul TV prin cablu „VTC” din satele Etulia, Cişmichioi, A.I.Cuza, com.
Burlăceni şi Gavanoasa: Moldova 1, TVR-1, MIR, Pervîi canal Moldova, TV Dixi, Euro-TV
Chişinău, NIT, Muzica TV, Belarusi TV, UTR, 365 Dnei, GRT,, Naţional TV, N24, Favorit TV,
Kuhnea TV, Eurosport, Jetix, CNL TV, Pervîi muzîcalinîi canal, Soiuz, Fenix Art, TV Bulivar,
Mnogo TV, India TV, Avto +, VTV.
Art.8. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 60
canale) de către studioul TV prin cablu „AVANTE TV” din mun. Chişinău: Moldova 1, 2 Plus,
TVR-1, TVR Internaţional, Euro –TV Chişinău, NIT, PRO TV Chişinău, TVC 21, N 4, Naţional
TV, N 24, Favorit TV, Telesport, Realitatea TV, The Monney Channel, Minimax, Kiss TV,
Acasă, TV-5 Europe, DW, Pervîi canal Moldova, TV 7, TV Dixi, Muzica TV, Ramil TV, Inter
+, UTR, Euronews, RTVi, Naşe Kino, RTR-Planeta, Jetix Play, Discovery Channel, Animal
Planet, TV Bulivar, Mnogo TV, Jetix, RBK, Pervîi muzîcalinîi canal, NST, Bravo, Ohoto i
Rîbalca, Drive, Nostalgie, India TV, MIR, Soiuz, 365 Dnei, Eurosport, NGC, Belarusi TV, CNL
TV, Multimania, Kinomania, TV XXI, Ocean TV, Love music, TV Zee, TV Bridge, World
Fashion.
Art.9. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 18
canale) de către studioul TV prin cablu „OTV” din or. Ocniţa: Moldova 1, PRO TV Chişinău,
Euro – TV Chişinău, TV Dixi, Muzica TV, Pervîi canal Moldova, TVC 21, NIT, N 4, TV 7,
TVR-1, Naţional TV, Favorit TV, Telesport, 1+1 Internaţional, TRK Mir, Detskii mir, Belarusi
TV.
Art.10. Conducerii „STAMSATELIT-TV” SRL din s. Tomai, UTA Găgăuzia (fondatoarea
studioului TV prin cablu „Tomai -TV” din s. Tomai, UTA Găgăuzia) i se recomandă, în termen
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rezonabil, ţinînd cont de obiecţiile şi sugestiile CCA, să prezinte spre examinare şi aprobare o
nouă listă de canale pentru studioul TV prin cablu „TOMAI-TV” din s. Tomai, UTA Găgăuzia.
Art.11. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 18
canale) de către studioul TV prin cablu „TKT” din s. Tvardiţa, rn. Taraclia: Moldova 1, TVR-1,
Planeta, BBT, Nova, TV B, BTV, NIT, Pervîi canal Moldova, Euro–TV Chişinău, STV 41,
Minimax, Alfa&Omega TV, Soiuz, UTR, Pervîi muzîcalinîi canal, Belarusi TV, India TV.
Art.12. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 15
canale) de către studioul TV prin cablu „NICALMOL” din satul Goteşti, rn. Cantemir: Moldova
1, 2 Plus, Euro–TV Chişinău, PRO TV Chişinău, Minimax, Favorit TV, Telesport, NIT, Pervîi
canal Moldova, TV Dixi, Muzica TV, N 4, TV 7, India TV, Bravo.
Art.13. Conducerii „LN DISC” SRL din s. Sarata Galbenă, rn. Hînceşti (fondatoarea
studioului TV prin cablu „LN DISC” din s. Sarata Galbenă, rn. Hînceşti) i se recomandă, în
termen rezonabil, ţinînd cont de obiecţiile şi sugestiile CCA, să prezinte spre examinare şi
aprobare o nouă listă de canale pentru studioul TV prin cablu „LN DISC” din Sarata Galbenă, rn.
Hînceşti.
Art.14. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 107
canale) de către studioul TV prin cablu „SUN TV” din mun. Chişinău: RTR-Planeta, 2 Plus,
Naţional TV, Moldova 1, PRO TV Chişinău, Euro–TV Chişinău, NIT, Pervîi canal Moldova, TV
7, Ren TV, Muzica TV, N 4, MIR, TV-5 Europe, N 24, Bravo, Inter +, Euronews, Belarusi TV,
Zdorovoie TV, Nostalgie, MCM, Telesport, Comedia TV, Drive, Ohota i Rîbalca, TV 1000
Russkoie kino, CNL TV, India TV, Acasă, Minimax, Discovery Channel, Animal Planet, Viasat
History, Detskii Mir, RTVi, Naşe kino, Nickelodeon, Romantica, Eurosport, Planeta Sport,
Viasat Sport, Eurosport 2, Sport 1, Viasat Explorer, Kiss TV, Soverşeno secretno, Hallmark,
AXN, Discovery Science, RIK, MTV Europe, RBK, Fashion TV, 1+1 International, TV 1000,
NGC, Realitatea TV, Mezzo, TV Dixi, Cartoon Network, MGM, Fenix Art, AXN SCI-FI, AXN
CRIME, Mnogo TV, Travel Channel, Discovery Travel & Living, Discovery Civilisation, HBO,
Cinemax, Cinemax 2, HBO Comedy, AB Motoeurs/XXL, TV Bulivar, Senso TV, Zone Club,
Mati i Ditea, Interesnoe TV, NTV + Naş Futbol, CNN International, BBC World, BBC Prime,
Rai Uno, TRT International, RTL, KANAL D, Jetix, Kuhnea TV, Luxe TV, RU TV, VH 1,
Şanson, Favorit TV, 24 Dok, FOX Crime, Fox Live, Hustler TV, XXL, Rai Tre, France 2, TV
Bulgaria, 24 Tehno, Cto esti Cto, NTV+ Tenis, NTV+ Sport Classica, NTV+ Sport Soiuz, AOne şi posturile radio Pro FM, Naţional FM, Favorit FM, Micul Samaritean, Hit FM.
Art.15. Conducerii „REŢEAUA TA – TV” SRL din s. Izvoare, rn. Făleşti (fondatoarea
studioului TV prin cablu „RT-TV” din s. Izvoare, rn. Făleşti) i se recomandă, în termen
rezonabil, ţinînd cont de obiecţiile şi sugestiile CCA, să prezinte spre examinare şi aprobare o
nouă listă de canale pentru studioul TV prin cablu „RT-TV”, din s. Izvoare, rn. Făleşti.
Art.16.
(a) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 53
canale) de către studioul TV prin cablu „NORD-TV grup ”: N 24, Naţional TV, TVR-1, Favorit
TV, Comedia TV, Moldova 1, NIT, TV 6 Bălţi, BTV, Ren TV, Bravo, Sport-1, RTVi, TV Dixi,
Mega TV, RTR-Planeta, Pervîi Muzîcalinîi canal, TV XXI, NGC, Jetix, Inter +, TV 1000,
Discovery Channel, Animal Planet, Euronews, MGM, MIR, TV Drochia, Pervîi canal Moldova,
Muzica TV, TV 7, India TV, TVC 21, Senso TV, Etno TV, Taraf TV, TVRM, TV Neptun,
Eurosport, Belarusi TV, TV- 5 Europe, TV 1000 Russkoie kino, Minimax, PRO TV Chişinău,
Euro – TV Chişinău, Hallmark, Romantica, Soiuz, Flor TV, Detskii Mir, Nase kino, N4, UTR.
(b) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 41
canale) de către SRL „NORD-grup TV” din mun. Bălţi: Moldova 1, NIT, PRO TV Chişinău,
TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro – TV Chişinău, TV 6
Bălţi, BTV, N 24, TVR-1, Taraf TV, Minimax, Favorit TV, Discovery Channel, Animal Planet,
Mega TV, TV Neptun, Eurosport, MIR, TV XXI, Ren TV, RTR-Planeta, India TV, Romantica,
Hallmark, NGC, TV 1000, TV 1000 Russkoie kino, Jetix, MGM, Euronews, Naşe kino, Detskii
Mir, RTVi, Sport-1, Inter +.
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(c) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 34
canale) de către SRL „NORD-grup TV” din or. Drochia: Moldova 1, NIT, PRO TV Chişinău,
TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro – TV Chişinău, TV
Drochia, N 24, Naţional TV, TVR-1, Taraf TV, Etno TV, Minimax, Favorit, Discovery Channel,
Animal Planet, Mega TV, TV Neptun, Eurosport, MIR, Ren TV, RTR-Planeta, India TV,
Romantica, Hallmark, NGC, Jetix, MGM, Euronews, N 4.
(d) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 40
canale) de către SRL „NORD-grup TV” din or. Floreşti: Moldova 1, NIT, PRO TV Chişinău,
TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro – TV Chişinău, N 4,
Naţional TV, TVR-1, Flor TV, UTR, Taraf TV, Minimax, Favorit TV, Discovery Channel,
Animal Planet, Mega TV, TV Neptun, Eurosport, MIR, TV XXI, Ren TV, RTR-Planeta, India
TV, Romantica, Hallmark, NGC, TV 1000, TV 1000 Russkoie kino, Jetix, MGM, Euronews,
Soiuz, Belarusi TV, Pervîi Muzîcalinîi canal, N 24.
(e) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 30
canale) de către SRL „NORD-grup TV” din or. Cupcini: Moldova 1, NIT, PRO TV Chişinău,
TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, TVR-1, Taraf TV, Minimax, Favorit TV,
Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport, MIR, Ren TV, RTR-Planeta, India TV,
Romantica, Hallmark, NGC, TV 1000, TV 1000 Russkoie kino, Jetix, MGM, Euronews,
Belarusi TV, Pervîi Muzîcalinîi canal, UTR, Euro TV Chişinău.
(f) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 28 canale)
de către SRL „NORD-grup TV” din s. Brătuşeni: Moldova 1, NIT, PRO TV Chişinău, TV 7, TV
Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, TVR-1, Taraf TV, Minimax, Favorit TV, Discovery
Channel, Animal Planet, Eurosport, MIR, Ren TV, RTR-Planeta, India TV, Romantica,
Hallmark, NGC, Jetix, MGM, Euronews, Belarusi TV, Pervîi Muzîcalinîi canal, UTR, Euro TV
Chişinău.
(g) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 21
canale) de către SRL „NORD-grup TV” din s. Cărăcuşenii-Vechi: Moldova 1, NIT, PRO TV
Chişinău, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, TVR-1, Minimax, Favorit TV,
Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport, Ren TV, RTR-Planeta, India TV, Hallmark,
NGC, Pervîi Muzîcalinîi canal, UTR, Euro TV Chişinău.
(h) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 29
canale) de către SRL „NORD-grup TV” din s. Ţarigrad, rn. Drochia: Moldova 1, NIT, PRO TV
Chişinău, TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro – TV
Chişinău, TV Drochia, Naţional TV, Comedia TV, Animal Planet, TVR-1, Taraf TV, Minimax,
Favorit TV, Discovery Channel, TV Neptun, Eurosport, TV XXI, Ren TV, India TV, Romantica,
NGC, TV 1000, Belarusi TV, MIR.
(i) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 24 canale)
de către SRL „NORD-grup TV” din s. Chetrosu, rn. Drochia: Moldova 1, Etno TV, PRO TV
Chişinău, TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, RTR-Planeta,
TVR-1, Taraf TV, Minimax, Belarusi TV, Discovery Channel, Euro – TV Chişinău, Eurosport,
Romantica, India TV, NGC, TV 1000, MIR, Ren TV, Animal Planet.
(j) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 25 canale)
de către SRL „NORD-grup TV” din s. Nicoreni: Moldova 1, Ren TV, PRO TV Chişinău, TVC
21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Romantica, Belarusi TV, Taraf
TV, Minimax, Favorit TV, Discovery Channel, Euro – TV Chişinău, Eurosport, TV Drochia, TV
Neptun, India TV, NGC, TV 1000, RTR Planeta, MIR, NIT.
(k) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 28
canale) de către SRL „NORD-grup TV” din s. Ochiul Alb, rn. Drochia: Moldova 1, NIT, PRO
TV Chişinău, TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro – TV
Chişinău, Etno TV, N 24, TVR-1, Taraf TV, Minimax, Favorit TV, Discovery Channel, MIR,
Eurosport, Ren TV, India TV, Romantica, NGC, TV 1000, RTR Planeta, TV Drochia, Senso TV,
TV XXI.
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(l) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 24 canale)
de către SRL „NORD-grup TV” din s. Şuri, rn. Drochia: Moldova 1, NIT, PRO TV Chişinău,
TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro – TV Chişinău, Favorit
TV, N 24, TVR-1, Taraf TV, Minimax, TV Neptun, MIR, Eurosport, Ren TV, India TV,
Romantica, NGC, TV 1000, RTR Planeta.
(m) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 26
canale) de către SRL „NORD-grup TV” din s. Popeşti, rn. Drochia: Moldova 1, NIT, PRO TV
Chişinău, TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro – TV
Chişinău, Etno TV, N 24, TVR-1, Taraf TV, Minimax, Favorit TV, Discovery Channel, MIR,
Eurosport, Ren TV, India TV, Romantica, NGC, TV 1000, RTR Planeta, 2 Plus.
(n) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 25
canale) de către SRL „NORD-grup TV” din s. Sofia, rn. Drochia: Moldova 1, Etno TV, PRO TV
Chişinău, TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro – TV
Chişinău, TV Drochia, RTR Planeta, Animal Planet, TVR-1, Taraf TV, Minimax, Favorit TV,
Discovery Channel, Eurosport, India TV, NGC, TV 1000, Belarusi TV, MIR, Ren TV.
(p) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 23
canale) de către SRL „NORD-grup TV” din s. Mîndîc, rn. Drochia: Moldova 1, NIT, PRO TV
Chişinău, TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro – TV
Chişinău, Hallmark, Taraf TV, Minimax, RTR Planeta, Eurosport, MIR, Ren TV, India TV,
Romantica, NGC, TV 1000, Discovery Channel, Favorit TV.
(r) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 25 canale)
de către SRL „NORD-grup TV” din s. Dominteni, rn. Drochia: Moldova 1, NIT, PRO TV
Chişinău, TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro – TV
Chişinău, TV XXI, TVR-1, Taraf TV, Minimax, RTR Planeta, Hallmark, Eurosport, Etno TV,
Ren TV, India TV, Romantica, NGC, TV 1000, Jetix, MIR.
(s) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 26
canale) de către SRL „NORD-grup TV” din s. Făleştii Noi, Scumpia şi Călugăr, rn. Făleşti:
Moldova 1, Etno TV, PRO TV Chişinău, TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal
Moldova, Bravo, NIT, Euronews, Ren TV, N 4, TVR-1, Taraf TV, Minimax, RTR Planeta,
Discovery Channel, Eurosport, India TV, NGC, TV 1000, Euro – TV Chişinău, MIR, TV XXI,
Romantica.
Art.17. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 60
canale) de către studioul TV prin cablu „GROX TV” din or. Ialoveni, or. Codru şi satele
Cruzeşti, Budeşti, Tohatin, Coloniţa: Moldova 1, Minimax, Euro – TV Chişinău, TVR-1, PRO
TV Chişinău, Muzica TV, Acasă, Taraf TV, Telesport, Etno TV, Naţional TV, Favorit TV, N 24,
Eurosport, Eurosport-2, Senso TV, TVRM, Viasat History, TV 1000, Animal Planet, Discovery
Channel, TV Dixi, TVC 21, Viasat Explorer, TV 1000 Russkoe kino, Ren TV, RTR-Planeta,
Pervîi canal Moldova, Euronews, NIT, TV 7, Planeta Sport, Nase kino, Detskii mir, Romantica,
Bravo, RTVi, India TV, TV-5 Europe, Inter +, N 4, Realitatea TV, The Monney Channel, TV
Neptun, Sport 1, OTV, RTVi music, RTVi Shanson, Ohota i Rîbalka, Drive, Zdorovoie TV,
Retro TV, Usadiba, TV 3, Ramil TV, RBK, Viasat Sport, NGC, Hustler TV, Blue Hustler.
Art.18. Se modifică, fără eliberarea unui formular nou, Autorizaţia de retransmisie seria
AB, nr. 000029 din 04.12.07 eliberată întreprinderii „VERTAMAR” SRL din or. Ungheni,
fondatoarea studioului TV prin cablu „VTI” prin includerea în aria sa de emisie a s. Popeasca şi
Ermoclia, rn. Ştefan Vodă, s. Cania, rn. Cantemir şi s. Slobozia Mare, rn. Cahul.
Art.19. Se modifică, fără eliberarea unui formular nou, Autorizaţia de retransmisie seria
AB, nr. 000029 din 04.12.07 eliberată întreprinderii „VERTAMAR” SRL din or. Ungheni,
fondatoarea studioului TV prin cablu „VTI” prin excluderea din aria sa de emisie a s. Cruglic, rn.
Criuleni.
Art.20. Cererea Societăţii Comerciale „TSV COM” SRL din mun. Chişinău, fondatoare a
studioului TV prin cablu „TSV COM”, privind includerea în aria de emisie a s. Dumbrava, com.
Truşeni, va fi reexaminată ulterior, la ea anexîndu-se avizul administraţiei publice.
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Art.21. Conducerii SC „IAP-Stil-Service” SRL din mun. Chişinău, fondatoarea studioului
TV prin cablu „PYAP”, i se recomandă, în termen rezonabil, ţinînd cont de obiecţiile şi
sugestiile CCA, să prezinte spre examinare şi aprobare lista canalelor TV retransmise de studioul
TV prin cablu „PYAP” în s. Nimoreni şi Malcoci, rn. Ialoveni, cererea privind extinderea razei
de emisie fiind examinată ulterior.
Art.22. Se modifică, fără eliberarea unui formular nou, Licenţa de emisie seria A MMII, nr.
013431 din 15.03.05 eliberată întreprinderii SC „GROX-PLUS” SRL din mun. Chişinău,
fondatoarea studioului TV prin cablu „GROX TV” prin includerea în aria sa de emisie a
sectorului Centru, mun. Chişinău.
Art.23. Listele vechi de canale TV retransmise se păstrează în dosarul titularului.
Art.24. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 39
din 17 aprilie 2008
Cu privire la cesiunea licenţei de emisie de la
S.C. „Petveianin” S.R.L. către S.C. „Cazmarex TV” S.R.L.
La 31 martie curent S.C. „Petveianin” S.R.L. şi S.C. „Cazmarex TV” S.R.L. au solicitat
cesiunea licenţei de emisie seria A MMII nr. 013429 din 15.03.2005 (eliberată pentru studioul
TV prin cablu „CNC TV”) de la S.C. „Petveianin” S.R.L. către S.C. „Cazmarex TV” S.R.L..
Cesionarul, S.C. „Cazmarex TV” S.R.L., îşi asumă toate obligaţiunile ce decurg din licenţa de
emisie cesionată, iar cedentul, S.C. „Petveianin” S.R.L., garantează că va transmite în folosinţă
studioul cu tot echipamentul şi utilajul tehnic necesar retransmisiei.
La cerere S.C. „Cazmarex TV” S.R.L. a anexat documentele prevăzute de nomenclatorul
actelor necesare pentru eliberarea autorizaţiei de retransmisie.
În conformitate cu prevederile Art. 26, 27 şi 28 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI
din 27.07.2006, Statutului CCA, Art. 28 al Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile
de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr.
433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova şi în temeiul actelor prezentate de
către întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se cesionează Licenţa de emisie seria A MMII nr. 013429 din 15.03.2005 de la
S.C. „Petveianin” S.R.L. către S.C. „Cazmarex TV” S.R.L.
Art. 2. Se eliberează autorizaţie de retransmisie S.C. „Cazmarex TV” S.R.L. pentru
studioul TV prin cablu „Cazmarex TV” din satele Negureni şi Chiţcani, rn. Teleneşti.
Art. 3. Ca urmare a cesionării, se retrage Licenţa de emisie seria A MMII nr. 013429 din
15.03.2005, eliberată S.C. „Petveianin” S.R.L.
Art. 4. Modificările respective se introduc în Registrul de licenţiere.
Art. 5. Prezenta Decizie se dă publicităţii şi se plasează pe pagina web a Consiliului
Coordonator al Audiovizualului.
Art. 6. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Constantin BÎRCĂ

Regulamentul
privind participarea titularilor licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie,
consumatorilor de programe şi altor persoane interesate la şedinţele CCA
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Prezentul Regulament determină principiile de bază ale activităţii Consiliului Coordonator
al Audiovizualului în procesul de examinare publică a cererilor, petiţiilor, demersurilor (altor
adresări) ale titularilor licenţelor de emisie, distribuitorilor de servicii, consumatorilor de
programe sau altor persoane interesate.
1.
Cererile, solicitările, petiţiile, demersurile titularilor licenţelor de emisie,
distribuitorilor de servicii, consumatorilor de programe sau altor persoane interesate sunt
examinate în şedinţe publice.
2.
În cazul examinării de către CCA a chestiunilor referitoare la titularii licenţelor de
emisie, a autorizaţiilor de retransmisie sau a adresărilor consumatorilor de programe ori a altor
persoane interesate (denumite în continuare „solicitanţi”), participarea acestora la şedinţe nu
poate fi îngrădită.
3.
Cazurile cînd participarea solicitanţilor la şedinţa CCA este obligatorie:
·
Examinarea cererilor privind eliberarea licenţelor de emisie prin concurs;
·
Examinarea cererilor privind eliberarea licenţelor de emisie fără concurs;
·
Examinarea cererilor privind eliberarea autorizaţiilor de retransmisie;
·
Examinarea încălcărilor comise de către titularii de licenţă sau autorizaţie (ca
urmare a monitorizărilor sau controalelor);
·
Examinarea cererilor privind modificarea conceptului de activitate al
radiodifuzorului;
·
Examinarea cererilor privind cesiunea licenţei de emisie;
·
Examinarea cererilor privind locaţiunea reţelelor audiovizuale.
4.
În cazurile cînd participarea solicitanţilor este obligatorie, la şedinţa CCA se va
prezenta nemijlocit directorul întreprinderii respective, directorul postului (studioului) sau o altă
persoană cu funcţii de răspundere (de exemplu director adjunct, director executiv) împuternicită
în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
Notă: În cazurile cînd participarea este obligatorie, dar la şedinţa CCA nu se prezintă nici
un reprezentant împuternicit al titularului, examinarea chestiunii este amînată, excepţie fiind
petrecerea concursurilor privind eliberarea licenţelor de emisie, cînd neprezentarea este calificată
ca retragere tacită din concurs.
5.
Examinarea încălcărilor comise de către titularii licenţei de emisie sau ai
autorizaţiei de retransmisie se efectuează numai în prezenţa persoanei, care este trasă la
răspundere. În lipsa acestei persoane cazul poate fi examinat numai atunci cînd există date despre
anunţarea la timp a persoanei despre locul şi timpul examinării cazului şi dacă din partea ei n-a
fost primit nici un demers de a se amîna examinarea cazului.
6.
Cazurile cînd examinarea solicitărilor poate fi efectuată de CCA în lipsa titularilor
de licenţă/autorizaţie:
·
Examinarea cererilor titularilor de retragere a licenţei (autorizaţiei);
·
Modificarea listelor canalelor de retransmisie;
·
Modificarea grilei de emisie;
·
Examinarea cererilor privind reperfectarea licenţei de emisie sau a autorizaţiei de
retransmisie;
·
Examinarea cererilor privind cesiunea autorizaţiilor de retransmisie.
7.
Dacă în procesul examinării solicitărilor în lipsa titularilor de licenţă/autorizaţie
(cazurile prevăzute în pct. 5 al prezentului Regulament) apar neclarităţi şi sunt necesare explicaţii
suplimentare, examinarea chestiunii se amînă.
8.
Procedura de examinare a sesizărilor (petiţiilor, demersurilor, plîngerilor ş.a.) cu
privire la activitatea titularilor de licenţă/autorizaţie:
- La şedinţa CCA sunt invitate toate părţile interesate;
- Lipsa petiţionarului de la şedinţa CCA nu împiedică examinarea cazului;
- Lipsa motivată de la şedinţa CCA a titularului, activitatea căruia urmează să fie
examinată, duce la amînarea examinării (notă: amînarea poate fi efectuată cel mult o dată). În
cazul lipsei nemotivate (cînd există date despre anunţarea la timp a persoanei despre locul şi
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timpul examinării cazului şi dacă din partea ei n-a fost primit nici un demers de a se amîna
examinarea cazului) sau în cazuri excepţionale (de exemplu, timpul campaniei electorale)
chestiunea poate fi examinată în lipsa titularului.
DECIZIA nr. 40
din 17 aprilie 2008
Cu privire la eliberarea autorizaţiei
de retransmisie întreprinderii „CIMIŞENI TV” SRL
La 01.04.2008 întreprinderea „CIMIŞENI TV” SRL din s. Cimişeni, rn. Criuleni, a solicitat
eliberarea autorizaţiei de retransmisie pentru studioul TV prin cablu „TV-CIM” din aceeaşi
localitate.
Ca urmare a examinării cererii şi în conformitate cu prevederile Art. 28 al Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la
procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie,
aprobate prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 433-XVI din 28.12.2006,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Se eliberează autorizaţia de retransmisie întreprinderii „CIMIŞENI TV” SRL din s.
Cimişeni, rn. Criuleni, pentru studioul TV prin cablu „TV-CIM” din aceeaşi localitate.
Se aprobă lista canalelor TV preconizate pentru retransmitere (24 canale) de către reţeaua
prin cablu din s. Cimişeni, rn. Criuleni: Moldova 1, Pervîi canal Moldova, NIT, N 4, TVC-21, 2
Plus, PRO TV Chişinău, Muzica TV, TV 7, Taraf TV, TV Dixi, Ohota i Rîbalka, Euro TV
Chişinău, TVR-1, Naţional TV, Favorit TV, N 24, Mnogo TV, Interesnoe TV, Detskii Mir,
TVRM, Senso TV, Neptun TV, Etno TV.
Art. 2. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 41
din 17 aprilie 2008
Examinarea cererilor privind luarea în locaţiune
a reţelei „TIVINET SRL” din mun. Bălţi
ÎM Sun Communications” SRL a anunţat Consiliul Coordonator al Audiovizualului despre
luarea în locaţiune a reţelei de televiziune prin cablu SC „TIVINET” SRL din mun. Bălţi, anexînd
şi copia listei posturilor de televiziune ce vor fi retransmise în mun. Bălţi. Cu o scrisoare similară
s-a adresat Consiliului şi dl Şcerbina A., directorul SC „TIVINET” SRL. Dovada acestui fapt este
contractul de locaţiune, încheiat în baza Art. 875 din Codul Civil al Republicii Moldova Nr. 110XV din 6 iunie 2002.
În temeiul actelor prezentate şi în conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr.
260-XVI din 27.07.2006, Legii cu privire la arendă nr. 861-XII din 14.01.92 şi a Deciziei CCA nr.
14 din 12.02.2008, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se suspendă acţiunea Licenţei de emisie seria A MMII nr. 014584 din
25.07.2006, eliberată întreprinderii „TIVINET” SRL din mun. Bălţi (director Alexandr
Şcerbina) pentru perioada aflării în relaţii de arendă cu ÎM „Sun Communications” SRL.
Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 48
canale) de către reţeaua prin cablu din mun. Bălţi: Moldova 1, RTR Planeta, 2 Plus, PRO TV
Chişinău, NIT, Muzica TV, TV 7, Pervîi canal Moldova, N 4, Minimax, Discovery Channel,
Bravo, Inter +, Euronews, RTVi, Naşe Kino, NGC, Eurosport (rom.), Eurosport (rus.), Eurosport
2 (rom.), Eurosport 2 (rus.), MTV Europe, TV 1000, Ren TV, BTV, Detskii Mir, Animal
Planet, Comedia TV, History, TV 1000 Ruskoe kino, Romantica, Explorer, India TV, Favorit
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TV, Naţional TV, MTV Rossia, N 24, TV-5, OTV, Viasat Sport, TV Dixi, Hallmark, MGM,
Sport-1, RBK, Jetix, Fashion, Realitatea TV.
Art. 2. După expirarea termenului contractului de locaţiune sau rezilierea lui studioul TV
prin cablu va reveni la statutul juridic anterior.
Art. 3. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ
DECIZIA nr. 42
din 17 aprilie 2008

Despre Raportul privind activitatea
Consiliului Coordonator al Audiovizualului
în trimestrul I al anului 2008
În conformitate cu Art. 49 (5) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aprobă Raportul privind activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului
în trimestrul I al anului 2008 (se anexează).
Art. 2. Raportul privind activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul
I al anului 2008 se dă publicităţii.
Art. 3. Controlul privind executarea prezentei Decizii îl exercită Secretarul CCA.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar
Anexă

Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 43
din 25 aprilie 2008
Cu privire la eliberarea autorizaţiilor de retransmisie
pentru „AMT” SRL, „Odihna în faţa ecranului azuriu” SRL,
„TELE-LUCI” SRL
Societăţile comerciale „AMT” SRL din mun. Chişinău, „Odihna în faţa ecranului azuriu”
SRL din or. Cricova, mun. Chişinău, şi „TELE-LUCI” SRL din or. Orhei solicită eliberarea
autorizaţiilor de retransmisie pentru al treilea termen de activitate. „AMT” SRL, în afară de zona
actuală de acoperire (orăşelul Aeroport, sectoarele Botanica, Ciocana şi Rîşcani ale mun.
Chişinău), mai cere şi extinderea razei de emisie asupra sectoarelor Buiucani şi Centru.
Ca urmare a examinării cererilor şi în conformitate cu prevederile Art. 28 al Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.06 şi Art. 30-35 ale Regulamentului cu privire la
procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi autorizaţiilor de retransmisie,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Dat fiind că la crearea ofertelor de programe nu s-au respectat prevederile Art. 11
(8) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07 cererea privind eliberarea Autorizaţiei de
retransmisie întreprinderii „AMT” SRL din mun. Chişinău pentru studioul de televiziune prin
cablu „Satelit TV” din or. Aeroport, sectoarele Botanica, Ciocana, Buiucani, Centru şi Rîşcani
ale mun. Chişinău SE RESPINGE.
Art. 2. Luînd ca temei rezultatele votării- pro 4, contra 2- cererea privind eliberarea
Autorizaţiei de retransmisie întreprinderii „Odihna în faţa ecranului azuriu” SRL din or. Cricova,
mun. Chişinău pentru studioul de televiziune prin cablu „Ecran TV” SE RESPINGE.
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Art. 3. Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii „TELE-LUCI” SRL din or.
Orhei pentru studioul de televiziune prin cablu „OTV” din or. Orhei şi s. Pelivan, rn. Orhei.
Art. 4. Se aprobă lista canalelor TV retransmise de către studioul TV prin cablu „OTV” din
or. Orhei şi s. Pelivan, rn. Orhei (33 canale): Moldova 1, TVR 1, Pervîi canal Moldova, Bravo,
Naţional TV, PRO TV Chişinău, Eurosport, Muzica TV, TVC 21, TV-7, Minimax, Favorit TV,
Discovery Channel, NIT, Euro TV Chişinău, NGC, 2 Plus, TV Dixi, India TV, 365 Dnei, FenixArt, RTVi, Mnogo TV, Auto +, Pervîi muzîcalinîi canal, Euronews, TV XXI, Soiuz, Belarus TV,
TV Bulivar, Telesport, Realitatea TV, Money Channel.
Art. 5. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
DECIZIA nr. 44
din 25 aprilie 2008
Retragerea licenţei de emisie, eliberate
întreprinderii „BRIMEDIA-GRUP” SRL din or. Briceni
La 14.03.2006, prin Decizia CCA nr. 12, întreprinderii „BRIMEDIA-GRUP” din or. Briceni
SRL i-a fost eliberată Licenţa de emisie nr. 014560 pentru retransmiterea canalelor TV în or.
Briceni. Recent, întreprinderea nominalizată a solicitat retragerea licenţei de emisie pe motiv că
nu mai doreşte să practice acest gen de activitate.
În temeiul celor constatate şi în baza Art. 27 (1) lit. h) al Codului audiovizualului nr. 260XVI din 27.07.06, Art. 27, 38 (1), e) ale Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se retrage Licenţa de emisie seria A MMII, nr. 014560 din 14.03.2006, eliberată
întreprinderii „BRIMEDIA-GRUP” SRL din or. Briceni pentru studioul de televiziune prin cablu
„BRIMEDIA TV” din aceeaşi localitate.
Art. 2. Modificările respective se introduc în Registrul de licenţiere.
Art. 3. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Constantin BÎRCĂ
DECIZIA nr. 45
din 25 aprilie 2008
Cu privire la aprobarea grilei de emisie
şi schimbarea parametrilor tehnici
ai postului de radio „Retro- Moldova”
Întreprinderea „Radio Planeta” SRL solicită aprobarea grilei de emisie a postului de radio
„Retro-Moldova” prin completarea ei cu emisiunile „Cazino intelectual”, „O floare pentru tine”,
excluderea emisiunilor „Recunoaşte interpretul”, „Mărgăritare”, „Felicita”, „La sfat cu
cetăţenii”, „Stele ce nu apun” şi „Realitatea”; reperfectarea condiţiilor Licenţei de emisie seria A
MMII, nr. 014605 din 25.09.2007 prin majorarea PAR maximă a postului de radio „RetroMoldova” din Bălţi, conform Avizului nr. 01/378 din 21.02.2008 al Ministerului Dezvoltării
Informaţionale.
În conformitate cu prevederile Art. 18 (2), 39– 41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI
din 27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare
a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din
28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova şi în temeiul actelor prezentate de către
întreprinderea nominalizată, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
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Art. 1.Cererea „Radio Planeta” SRL privind aprobarea grilei de emisie a postului de radio
„Retro-Moldova” prin completarea şi excluderea emisiunilor nominalizate SE RESPINGE (S-a
votat: pro 4, contra 2).
Art. 2. Se reperfectează condiţiile la licenţa de emisie seria A MMII, nr. 014605 din
25.09.2007, eliberată întreprinderii „Radio Planeta” SRL pentru postul de radio „RetroMoldova” din Bălţi, frecvenţa 92,0 MHz, prin majorarea Puterii Aparent Radiate pînă la 33,0
dBW, conform Avizului nr. 01/378 din 21.02.2008 al Ministerului Dezvoltării Informaţionale.
Art. 3. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia monitorizare.
Preşedinte

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 46
din 25 aprilie 2008
Cu privire la aprobarea listelor de canale
şi modificarea condiţiilor la licenţa de emisie
În baza contractelor încheiate pentru anul 2008, societăţile comerciale „GERDAN” SRL
din s. Cazaclia, UTAG (fondatoarea studioului TV prin cablu „Cazaclia TV” din s. Cazaclia ),
„CAGHET-PLUS” SRL din or. Taraclia, (fondatoarea studioului TV prin cablu „Maria” din or.
Taraclia), „LAROM TV” SRL din mun. Chişinău (fondatoarea studioului TV prin cablu „
LAROM TV ” din mun. Chişinău), „RĂZINTELCOM” SRL din s. Răzeni, rn. Ialoveni
(fondatoarea studioului TV prin cablu „Răz TV” din satele Răzeni, Bacioi, Mileştii Mici, Ulmu,
Văsieni, Stolniceni şi Logăneşti), „REŢEAUA TA – TV” SRL din s. Izvoare, rn. Făleşti
(fondatoarea studioului TV prin cablu „RT-TV” din s. Izvoare, rn. Făleşti), „BAXICOMP” SRL
din s. Sărata Veche, rn. Făleşti (fondatoarea studioului TV prin cablu „Bax TV” din s. Valea
Perjei, rn. Taraclia), „ELVESAT” SRL din or. Ungheni (fondatoarea studiourilor TV prin cablu
„Super TV” din s. Sărata Veche, rn. Făleşti. ), „ALBASAT” SRL or. Nisporeni (fondatoarea
studioului TV prin cablu „Albasat” din rn. Nisporeni), „STUDIO AN-TV” SRL din or. Anenii
Noi (fondatoarea studioului TV prin cablu „AN-TV” din or. Anenii Noi) solicită aprobarea noii
liste de canale.
„REALVIT TV” SRL din or. Codru, mun. Chişinău, fondatoarea studioului TV prin cablu
„Realvit TV”, în temeiul avizului administraţiei publice locale, cere extinderea ariei de emisie
asupra s. Coşerniţa, rn. Criuleni.
Societatea comercială „TSV COM” SRL din mun. Chişinău, fondatoarea studioului TV
prin cablu „TSV COM”, în temeiul avizului administraţiei publice locale, solicită extinderea
ariei de emisie asupra s. Dumbrava, com. Truşeni.
Întreprinderea „ELVESAT” SRL din or. Ungheni, în calitate de fondatoare a studioului
TV prin cablu „SUPER TV” din s. Sarata Veche, rn. Făleşti, doreşte să-şi extindă aria de emisie
asupra or. Făleşti, sectorul Fabrica de Zahăr. Avizul administraţiei publice locale se anexează.
SRL „COSCOMSAT” din or. Orhei, fondatoarea studioului TV prin cablu „TV Select”,
cere excluderea din aria de emisie a s. Molovata, rn. Dubăsari.
Conform prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutul CCA,
Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a
Parlamentului Republicii Moldova şi în temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 22
canale) de către studioul TV prin cablu „CAZACLIA TV” din s. Cazaclia: Moldova 1, Euro
TV- Chişinău, 2 Plus, Pervîi canal Moldova, TV Dixi, NIT, TVR 1, Minimax, NGC, GRT,
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Bravo, Detskii Mir, RTR Planeta, TV 3, NTV mir, India TV, MIR, TV 1000 Russkoie kino,
Eurosport, Belarusi TV, Pervîi muzîcalinîi canal, UTR.
Art.2. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 21
canale) de către studioul TV prin cablu „MARIA” din or. Taraclia: Moldova 1, NIT, Pervîi
canal Moldova, Muzica TV, Mnogo TV, India TV, TV XXI, 365 Dnei, Belarusi TV, Planeta
folk, Soiuz, Fenix Art, TV Bulgaria, Naţional TV, N 24, Planeta, STV-41, TVR 1, Favorit TV,
UTR, Euro TV Chişinău .
Art.3. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 49
canale) de către studioul TV prin cablu „LAROM TV” din mun. Chişinău: Moldova 1, NIT,
Euro TV- Chişinău, TVC 21, Muzica TV, N 4, Pervîi canal Moldova, TV Dixi, TV 7, Mega
TV, PRO TV Chişinău, 2 Plus, Naţional TV, N 24, Favorit TV, Kiss TV, Acasă, Telesport,
Minimax, Viasat History, Discovery Channel, Animal Planet, Ren TV, Mir, Naşe Kino,
Detskii Mir, RTR Planeta, Bravo, Drive, Ohota i Rîbalca, Zdorovoe TV, India TV, Euronews,
Eurosport(rom), Eurosport 2, TV 1000, TV 1000 Russkoie kino, BBC World, RTV
Internaţional, CNL, Belarusi TV, Inter +, Sport 1, Taraf TV, NGC, Fashion TV, Romantica,
TV-5 Europe, Eurosport(rus) .
Art.4.
(a) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 35
canale) de către studioul TV prin cablu „Răz TV” din s. Răzeni: Moldova 1, TVR-1, 2 Plus,
Pervîi canal Moldova, TV Dixi, MTV Rossia, Belarusi TV, NIT, Favorit TV, N 24, Naţional
TV, TVC 21, Muzica TV, PRO TV Chişinău, Euro TV- Chişinău, India TV, Telesport, RTR
Planeta, Mnogo TV, Naşe Kino, Eurosport, Discovery Channel, Animal Planet, Romantica
TV, Realitatea TV, Minimax, TV 1000, Hallmark, Ren TV, Bravo, N 4, TV7, Ohota i Rîbalca,
TV 3, Taraf TV.
(b) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 32
canale) de către studioul TV prin cablu „Răz TV” din s. Bacioi şi Mileştii Mici: Moldova 1,
TVR-1, 2 Plus, Pervîi canal Moldova, TV Dixi, NIT, Favorit TV, N 24, Naţional TV, TVC 21,
Muzica TV, PRO TV Chişinău, Euro TV- Chişinău, India TV, RTR Planeta, Mnogo TV, Naşe
Kino, Eurosport, Discovery Channel, Animal Planet, Realitatea TV, Minimax, TV 1000,
Hallmark, Ren TV, Bravo, N 4, TV 7, Ohota i Rîbalca, TV 3, Senso TV, Taraf TV.
(c) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 26
canale) de către studioul TV prin cablu „Răz TV” din s. Ulmu şi Văsieni: Moldova 1, TVR-1, 2
Plus, Pervîi canal Moldova, TV Dixi, NIT, Favorit TV, N 24, Naţional TV, TVC 21, Muzica
TV, PRO TV Chişinău, Euro TV- Chişinău, India TV, RTR Planeta, NTV mir, Mnogo TV,
Eurosport, Discovery Channel, Animal Planet, Romantica TV, Minimax, Hallmark, N 4, TV
3, Taraf TV.
(d) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 28
canale) de către studioul TV prin cablu „Răz TV” din s. Stolniceni şi Logăneşti: Moldova 1,
TVM Internaţional, TVR-1, 2 Plus, Pervîi canal Moldova, TV Dixi, Belarusi TV, NIT, Favorit
TV, N 24, Naţional TV, Muzica TV, PRO TV Chişinău, Euro TV- Chişinău, India TV, RTR
Planeta, NTV mir, Mnogo TV, Eurosport, Discovery Channel, Animal Planet, Romantica TV,
Realitatea TV, Minimax, Hallmark, N 4, TV 3, Taraf TV.
Art.5. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 23
canale) de către studioul TV prin cablu „RT-TV” din s. Izvoare, rn. Făleşti.: Moldova 1, TVR-1,
Belarusi TV, NIT, Muzica TV, UTR, Soiuz, Euro-TV Chişinău, Topşop TV, Alfa & Omega
TV, TVRM, N 24, Favorit TV, Naţional TV, Pervîi canal Moldova, TVM Internaţional, TV-5
Europe, Pervîi muzîcalinîi canal, PRO TV Chişinău, Fenix Art, TV XXI, Comedia TV, India
TV.
Art.6 Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 21
canale) de către studioul TV prin cablu „BAX TV” din s. Valea Perjei, rn. Taraclia: Moldova 1,
TVR-1, Euro-TV Chişinău, Taraf TV/ Etno TV, Bulgaria 1, Rodina TV, Viasat Explorer ,
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Pervîi canal Moldova, TV Dixi, TV 7, N 4, Ren TV, Bravo, India TV, Detskii Mir, Sport
Planeta, RTR Planeta, Muzica TV, Minimax, Realitatea TV, NIT .
Art.7. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 20
canale) de către studioul TV prin cablu „SUPER TV” din s. Sărata Veche, rn. Făleşti: Moldova
1, TVR-1, Euro-TV Chişinău, Taraf TV, Etno TV, PRO TV Chişinău, Viasat Explorer , Pervîi
canal Moldova, TV Dixi, TV 7, N 4, Ren TV, Bravo, India TV, Minimax, Telesport, RTR
Planeta, Muzica TV, NIT, 2 Plus.
Art.8. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 66
canale) de către studioul TV prin cablu „ALBASAT” din rn. Nisporeni: Moldova-1, TVR 1, TV5 Europe, DW, Pervîi Canal Moldova, TV Dixi, TV 7, Europsort, Euronews, Euronova, TVRI,
Minimax, Naţional TV, Favorit TV, N24, Realitatea TV, Senso TV, PRO TV Chişinău,
TVRM, Etno, OTV, Kiss TV, Telesport, Muzica TV, Discovery Channel, Animal Planet, Viasat
History, Viasat Explorer, TVM Internaţional, TV 1000, TV 1000 Russkoe kino, TV XXI, OTV, NST, RTVi, Ohota i Rîbalka, Drive, TVŢ Intern., Bravo, Mnogo TV, India TV, 365 Dnei,
Komedia TV, Ren TV, Planeta Sport, Pervîi muzîcalinîi canal, RTR-Planeta, NGC, The
Money Channel, Pratech TV, B1-TV, Good Life, Party TV, Speranţa TV, Euro TV Chişinău,
Alfa-Omega TV, Cosmos TV, UTR, Belarusi TV, NIT, N4, TVC 21, AXA TV, DDTV, Vesti,
Sport 1, Viasat Sport, TV 3, Fenix Art.
Art.9. Conducerii „STUDIO AN-TV” SRL din or. Anenii Noi (fondatoarea studioului TV
prin cablu „AN-TV” din or. Anenii Noi) i se recomandă, în termen rezonabil, ţinînd cont de
obiecţiile şi sugestiile CCA, să prezinte spre examinare şi aprobare o nouă listă de canale pentru
studioul TV prin cablu „AN-TV”.
Art.10. Se modifică, fără eliberarea unui formular nou, Autorizaţia de retransmisie seria
AB, nr. 000026 din 11.10.07 eliberată întreprinderii „REALVIT TV” SRL din or. Codru, mun.
Chişinău, fondatoarea studioului TV prin cablu „Realvit TV” din or. Vadul lui Vodă prin
includerea în aria sa de emisie a s. Coşerniţa, rn. Criuleni.
Art.11. Se modifică, fără eliberarea unui formular nou, Licenţa de emisie seria A MMII,
nr. 003297 din 09.09.03 eliberată întreprinderii „TSV COM” SRL din mun. Chişinău,
fondatoarea studioului TV prin cablu „TSV COM” prin includerea în aria sa de emisie a s.
Dumbrava, com. Truşeni.
Art.12. Se modifică, fără eliberarea unui formular nou, Autorizaţia de retransmisie seria
AB, nr. 000012 din 22.02.07 eliberată întreprinderii SC „ELVESAT” SRL din or. Ungheni,
fondatoarea studioului TV prin cablu „Super TV” prin includerea în aria sa de emisie a sectorului
Fabrica de Zahăr, or. Făleşti.
Art.13. Se modifică, fără eliberarea unui formular nou, Licenţa de emisie seria A MMII,
nr. 014554 din 14.02.06 eliberată întreprinderii SC „COSCOMSAT” SRL din or. Orhei,
fondatoarea studioului TV prin cablu „TV Select” prin excluderea din aria sa de emisie a satului
Molovata, rn. Dubăsari.
Art.14. Formularele vechi ale listelor de canale se plasează în dosarul titularului.
Art.15. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Constantin BÎRCĂ
DECIZIA nr. 47
din 7 mai 2008

Bilanţul concursului pentru utilizarea frecvenţelor
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radio şi canalelor TV, anunţat prin Decizia CCA
nr. 17 din 26 februarie 2008
În temeiul Art. 23, 40 p. (1), lit. j) şi l) ale Codului Audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, Deciziei CCA nr. 7 din 29.11.2006, Strategiei de acoperire a teritoriului naţional cu
servicii de programe audiovizuale (2007- 2010), la 26 februarie 2008 Consiliul Coordonator al
Audiovizualului a anunţat concursul pentru utilizarea frecvenţelor radio şi canalelor TV.
La concurs s-au înscris 49 solicitanţi, dintre care 11 pentru o nouă perioadă de activitate,
25- pentru extinderea ariei de emisie şi 13- pentru crearea instituţiilor audiovizualului noi.
Ţinînd cont de prevederile Art. 6, 8, 11, 12, 23, 24, 40 ale Codului Audiovizualului nr. 260XVI din 27.07.2006, Art. 7, 8, 9, 10, 11 şi 26 ale Regulamentului cu privire la procedura şi
condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. La concursul pentru utilizarea frecvenţei 89,60 MHz – Chişinău au participat:
„EMICO” SRL- postul de radio „Vocea Basarabiei” (extinderea razei de emisie), „SIREMIN”
SRL- postul de radio „Busuioc” (pentru primul termen de activitate), Fundaţia ”Nicolae Sulac”postul de radio „Radio Sulac” (pentru primul termen de activitate), „Divaserv Media” SRL- postul
de radio „City FM” (extinderea razei de emisie), Asociaţia Obştească „VIMIS”- postul
„Radio.MD” (pentru primul termen de activitate), „Priormedia” SRL- postul de radio „Lady FM”
(pentru primul termen de activitate), „Pajura Albă” SRL- postul „Radio 10” (pentru primul termen
de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise (6 PRO, 3
CONTRA) învingător se declară „Divaserv Media” SRL, fondatoarea postului de radio „City
FM”, pentru frecvenţa 89,60 MHz – Chişinău.
Art. 2. La concursul pentru utilizarea frecvenţei 104,4 MHz – Cimişlia au participat:
„Social Media” SRL- postul de radio „Magic FM” (pentru primul termen de activitate), „Pro
Media” SRL- postul de radio „Radio Media” (pentru următorul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise (5 PRO, 4
CONTRA) învingător se declară „Pro Media” SRL, fondatoarea postului „Radio Media”, şi i se
eliberează Licenţa de emisie pentru frecvenţa 104,4 MHz – Cimişlia.
Art. 3. La concursul nominalizat au participat:
-pentru utilizarea frecvenţei 107,5 MHz – Ceadîr Lunga- „Dixi-Media-Grup” SRL- postul
de radio „Hit FM” (extinderea razei de emisie), „RADIO-RBS” SRL- postul de radio „Vzrosloie
Radio. Şanson” (extinderea razei de emisie), „Radio Poli Disc” SRL- postul de radio „Radio Poli
Disc Russkoie Radio” (extinderea razei de emisie), „Pajura Albă” SRL- postul de radio „Radio
10” (pentru primul termen de activitate), „Antena C” SRL- postul de radio „Antena C”
(extinderea razei de emisie);
-pentru utilizarea frecvenţei 90,50 MHz – Bălţi- ÎM „Media Pro” SRL- postul de radio „Pro
FM Chişinău” (extinderea razei de emisie), „Emico” SRL- postul de radio „Vocea Basarabiei”
(extinderea razei de emisie), AO „T.E.M.M.A.”- postul „Autoradio/Avtoradio” (extinderea razei
de emisie), AP „Uniunea Producătorilor de Fonograme şi Videograme”- radio „Scăpărici”
(extinderea razei de emisie), „RADIO-RBS” SRL- „Vzrosloie Radio. Şanson” (extinderea razei
de emisie), „Radio Poli Disc” SRL- „Radio Plai” (extinderea razei de emisie), „Social Media”
SRL- radio „Magic FM” (pentru primul termen de activitate), Asociaţia Obştească „VIMIS”„Radio.MD” (pentru primul termen de activitate), „PROMO PRO” SRL- radio „RFF FM” (pentru
primul termen de activitate), „Provideo” SRL- postul de radio „101,3 FM” (extinderea razei de
emisie), „PRO RURAL” SRL- radio „Adevărat FM / BEST FM” (pentru primul termen de
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activitate), „Aer Comunicaţie” SRL- „Radio 7” (extinderea razei de emisie), „Antena C” SRLpostul de radio „Antena C” (extinderea razei de emisie);
-pentru utilizarea frecvenţei 92,60 MHz – Cahul- ÎM „ADVAR” SRL- „Radio Nova”
(extinderea razei de emisie), „Music Master” SRL- radio „NOROC” (extinderea razei de
emisie),„RADIO-RBS” SRL- „Vzrosloie Radio. Şanson” (extinderea razei de emisie), „Radio
Poli Disc” SRL- „Radio Plai” (extinderea razei de emisie), „Social Media” SRL- radio „Magic
FM” (pentru primul termen de activitate), „Ploaia de Argint” SRL- radio „Ploaia de Argint”
(extinderea razei de emisie), „Antena C” SRL- radio „Antena C” (extinderea razei de emisie);
-pentru utilizarea frecvenţei 88,00 MHz – Chişinău- „PROMO PRO” SRL- radio „RFF
FM” (pentru primul termen de activitate), „ADORADIO” SRL- „Love Radio/ Radio Iubirea”
(pentru primul termen de activitate), „PRO RURAL” SRL- radio „Adevărat FM / BEST FM”
(pentru primul termen de activitate), „Antena C” SRL- radio „Antena C” (extinderea razei de
emisie), „Brandson” SRL- radio „Umor şi Piper” (pentru primul termen de activitate);
-pentru utilizarea frecvenţei 107,3 MHz – Ocniţa- Emico” SRL- „Vocea Basarabiei”
(extinderea razei de emisie), „Music Master” SRL- radio „NOROC” (extinderea razei de emisie),
„Dixi-Media-Grup” SRL radio „Hit FM” (extinderea razei de emisie), „RADIO-RBS” SRL„Vzrosloie Radio. Şanson” (extinderea razei de emisie), „Radio Poli Disc” SRL- „Radio Plai”
(extinderea razei de emisie), „Social Media” SRL- radio „Magic FM” (pentru primul termen de
activitate), „Antena C” SRL- radio „Antena C” (extinderea razei de emisie);
-pentru utilizarea frecvenţei 92,30 MHz – Ungheni- ÎM „Media Pro” SRL- radio „Pro FM
Chişinău” (extinderea razei de emisie), ÎM „Naţional Media” SRL- radio „Fresh FM” (extinderea
razei de emisie), „Music Master” SRL- radio „NOROC” (extinderea razei de emisie), „RADIORBS” SRL- „Vzrosloie Radio. Şanson” (extinderea razei de emisie), „Radio Poli Disc” SRL„Radio Plai” (extinderea razei de emisie), „Social Media” SRL- radio „Magic FM” (pentru primul
termen de activitate), „Antena C” SRL- radio „Antena C” (extinderea razei de emisie).
Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise
învingătoare se declară „Antena C” SRL, fondatoarea postului de radio „Antena C”, pentru
frecvenţele:
107,5 MHz – Ceadîr Lunga (7 PRO, 2 CONTRA),
90,50 MHz – Bălţi. (5 PRO, 4 CONTRA),
92,60 MHz – Cahul. (5 PRO, 4 CONTRA),
88,00 MHz – Chişinău. (5 PRO, 4 CONTRA),
107,3 MHz – Ocniţa. (6 PRO, 3 CONTRA),
92,30 MHz – Ungheni. (5 PRO, 4 CONTRA).
Art. 4. La concursul pentru utilizarea frecvenţei 102,7 MHz –Chişinău au participat: IPNA
Compania „Teleradio-Moldova”- postul „Radio Moldova” (extinderea razei de emisie), „Germes
Nord” SRL- postul de radio „NRG” (extinderea razei de emisie), „Hit Radio” SRL- postul „Radio
21” (pentru următorul termen de activitate), „Social Media” SRL- postul de radio „Magic FM”
(pentru primul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise (7 PRO, 2
CONTRA) învingător se declară „Social Media” SRL, fondatoarea postului de radio „Magic
FM”, şi i se eliberează Licenţa de emisie pentru frecvenţa 102,7 MHz –Chişinău.
Licenţa de emisie pentru „Hit Radio” SRL este valabilă pînă în data de 7 iunie 2008.
Licenţa de emisie pentru „Social Media” SRL intră în vigoare din data de 8 iunie 2008.
Art. 5. La concursul pentru utilizarea frecvenţei 72,71 MHz – Chişinău a participat „Hit
Radio” SRL- „Radio 21” (pentru următorul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise (7 PRO, 2
CONTRA) învingător se declară „Hit Radio” SRL, fondatoarea postului „Radio 21”, şi i se
eliberează Licenţa de emisie pentru frecvenţa 72,71 MHz – Chişinău.
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Art. 6. La concursul pentru utilizarea frecvenţei 100,5 MHz – Briceni au participat:
„Emico” SRL- „Vocea Basarabiei” (extinderea razei de emisie), „Music Master” SRL- radio
„NOROC” (extinderea razei de emisie), „Dixi-Media-Grup” SRL- postul de radio „Hit FM”
(extinderea razei de emisie), „RADIO-RBS” SRL- „Vzrosloie Radio. Şanson” (extinderea razei
de emisie), „Radio Poli Disc” SRL- „Radio Plai” (extinderea razei de emisie), „Pajura Albă”
SRL- „Radio 10” (pentru primul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise (5 PRO, 4
CONTRA) învingător se declară „Radio Poli Disc” SRL, fondatoarea postului „Radio Plai”,
pentru frecvenţa 100,5 MHz – Briceni.
Art. 7. La concursul nominalizat au participat:
pentru utilizarea frecvenţei 93,30 MHz – Cahul- „Emico” SRL- „Vocea Basarabiei”
(extinderea razei de emisie), Fundaţia ”Nicolae Sulac”- „Radio Sulac” (pentru primul termen de
activitate), AP „Uniunea Producătorilor de Fonograme şi Videograme”- radio „Scăpărici”
(extinderea razei de emisie), „Radio Poli Disc” SRL- „Radio Poli Disc Russkoie Radio”
(extinderea razei de emisie), „Aer Comunicaţie” SRL- „Radio 7” (extinderea razei de emisie),
„Pajura Albă” SRL- „Radio 10” (pentru primul termen de activitate);
pentru utilizarea frecvenţei 107,1 MHz – Drochia- „Emico” SRL- radio „Vocea
Basarabiei” (extinderea razei de emisie), „Music Master” SRL- radio „NOROC” (extinderea razei
de emisie), „RADIO-RBS” SRL- „Vzrosloie Radio. Şanson” (extinderea razei de emisie), „Radio
Poli Disc” SRL- „Radio Plai” (extinderea razei de emisie), „Pajura Albă” SRL- „Radio 10”
(pentru primul termen de activitate);
pentru utilizarea frecvenţei 107,6 MHz – Mingir- Asociaţia Obştească de Informare din
satul Mingir „Info Mingir”- „Radio Mingir” (pentru primul termen de activitate), „Pajura Albă”
SRL- „Radio 10” (pentru primul termen de activitate);
pentru utilizarea frecvenţei 106,3 MHz – Ştefan Vodă- Fundaţia ”Nicolae Sulac”- „Radio
Sulac” (pentru primul termen de activitate), „Aer Comunicaţie” SRL- „Radio 7” (extinderea razei
de emisie), „Pajura Albă” SRL- „Radio 10” (pentru primul termen de activitate);
pentru utilizarea frecvenţei 93,80 MHz – Ungheni- „Emico” SRL- radio „Vocea
Basarabiei” (extinderea razei de emisie), AP „Uniunea Producătorilor de Fonograme şi
Videograme”- radio „Scăpărici” (extinderea razei de emisie), „Radio Poli Disc” SRL- „Radio Poli
Disc Russkoie Radio” (extinderea razei de emisie), „Aer Comunicaţie” SRL- „Radio 7”
(extinderea razei de emisie), „Pajura Albă” SRL- „Radio 10” (pentru primul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise
învingător se declară „Pajura Albă” SRL, fondatoarea postului „Radio 10”, şi i se eliberează
Licenţa de emisie pentru frecvenţele:
93,30 MHz – Cahul (8 PRO, 1 CONTRA),
107,1 MHz – Drochia (5 PRO, 4 CONTRA),
107,6 MHz – Mingir (5 PRO, 4 CONTRA),
106,3 MHz – Ştefan Vodă (5 PRO, 4 CONTRA,
93,80 MHz – Ungheni (5 PRO, 4 CONTRA).
Art. 8. La concursul pentru utilizarea frecvenţei 98,00 MHz – Comrat au participat:
„Emico” SRL- radio „Vocea Basarabiei” (extinderea razei de emisie), Fundaţia ”Nicolae Sulac”„Radio Sulac” (pentru primul termen de activitate), „RADIO-RBS” SRL-- „Vzrosloie Radio.
Şanson” (extinderea razei de emisie), „Social Media” SRL- radio „Magic FM” (pentru primul
termen de activitate), „Ploaia de Argint” SRL- radio „Ploaia de Argint” (extinderea razei de
emisie), „Aer Comunicaţie” SRL- „Radio 7” (extinderea razei de emisie), „Rezalt Media” SRL„M Radio” (pentru primul termen de activitate), „Antena C” SRL- radio „Antena C” (extinderea
razei de emisie).
Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele nule ale votării frecvenţa
98,00 MHz – Comrat se declară liberă şi se anunţă în concurs.
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Art. 9. La concursul pentru utilizarea canalului TV 9 – Cimişlia au participat: „TeleDixi”
SRL- studioul „TV Dixi” (extinderea razei de emisie), „Social Media” SRL- studioul „VDT”
(pentru primul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise (7 PRO, 2
CONTRA) învingător se declară „Social Media” SRL, fondatoarea postului TV „VDT”, şi i se
eliberează Licenţa de emisie pentru canalul TV 9 – Cimişlia.
Art. 10. La concursul pentru utilizarea canalului TV 24 – Vulcăneşti, TV 36 – Comrat,
TV 47 – Copceac, TV 49 – Ceadîr Lunga a participat Compania Publică „Gagauziya Radio
Televizionu”- „Gagauziya Radio Televizionu” (pentru următorul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise (8 PRO,
1 CONTRA), (8 PRO, 1 CONTRA), (7 PRO, 2 CONTRA), (7 PRO, 2 CONTRA) învingător se
declară
Compania Publică „Gagauziya Radio Televizionu”, fondatoarea postului
„Gagauziya Radio Televizionu”, şi i se eliberează Licenţa de emisie pentru canalele TV 24 –
Vulcăneşti, TV 36 – Comrat, TV 47 – Copceac, TV 49 – Ceadîr Lunga.
Art. 11. La concursul nominalizat au participat:
pentru utilizarea canalului TV 41 – Vulcăneşti- TeleDixi” SRL pentru studioul „TV Dixi”
(extinderea razei de emisie), „Social Media” SRL, pentru studioul „VDT” (pentru primul termen
de activitate);
pentru utilizarea canalului TV 52 – Bălţi- „TeleDixi” SRL pentru studioul „TV Dixi”
(extinderea razei de emisie), „Social Media” SRL, pentru studioul „VDT” (pentru primul termen
de activitate);
pentru utilizarea canalului TV 45 – Anenii Noi- „Teleobiectiv” SRL, pentru studioul „AN
Flor TV” (pentru primul termen de activitate), „Social Media” SRL, pentru studioul „VDT”
(pentru primul termen de activitate);
pentru utilizarea canalului TV 52 – Călăraşi- ÎM „Media Pro” SRL, pentru studioul „Pro
TV Chişinău” (extinderea razei de emisie), „TeleDixi” SRL, pentru studioul „TV Dixi”
(extinderea razei de emisie), „Social Media” SRL, pentru studioul „VDT” (pentru primul termen
de activitate);
pentru utilizarea canalului TV 55 – Comrat- ÎM „Media Pro” SRL, pentru studioul „Pro
TV Chişinău” (extinderea razei de emisie), „TeleDixi” SRL, pentru studioul „TV Dixi”
(extinderea razei de emisie), „Muzical TV” SRL, pentru studioul „Muzica TV” (extinderea razei
de emisie), „Social Media” SRL, pentru studioul „VDT” (pentru primul termen de activitate);
pentru utilizarea canalului TV 55 – Jabca- Cooperativa „Molodosti”, pentru studioul
„Elita” (extinderea razei de emisie), „Social Media” SRL, pentru studioul „VDT” (pentru primul
termen de activitate);
pentru utilizarea canalului TV 37 – Rîşcani- ÎM „Media Pro” SRL, pentru studioul „Pro
TV Chişinău” (extinderea razei de emisie), „TeleDixi” SRL, pentru studioul „TV Dixi”
(extinderea razei de emisie), „Social Media” SRL, pentru studioul „VDT” (pentru primul termen
de activitate), „Megan TV” SA, pentru studioul „TV Prim” (extinderea razei de emisie).
Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise
(învingător se declară „Social Media” SRL, fondatoarea studioului „VDT”, şi i se eliberează
Licenţa de emisie pentru canalele:
TV 41 – Vulcăneşti (7 PRO, 2 CONTRA),
TV 52 – Bălţi (7 PRO, 2 CONTRA),
TV 45 – Anenii Noi (unanim),
TV 52 – Călăraşi (8 PRO, 1 CONTRA),
TV 55 – Comrat (7 PRO, 2 CONTRA),
TV 55 – Jabca (6 PRO, 3 CONTRA),
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TV 37 – Rîşcani (5 PRO, 4 CONTRA).
Art. 12. La concursul pentru utilizarea canalului TV 35 – Căuşeni au participat: „STUDIOL” SRL, pentru studioul „STUDIO-L” (pentru următorul termen de activitate), „Social Media”
SRL, pentru studioul „VDT” (pentru primul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise (unanim)
învingător se declară „STUDIO-L” SRL, fondatoarea studioului „STUDIO-L”, şi i se eliberează
Licenţa de emisie pentru canalul TV 35 – Căuşeni.
Art. 13. La concursul pentru utilizarea canalului TV 37 – Ceadîr Lunga a participat „AiînAciîc” SRL, pentru studioul „Aiîn-Aciîc” (pentru următorul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise (6 PRO, 3
CONTRA) învingător se declară „Aiîn-Aciîc” SRL pentru studioul „Aiîn-Aciîc” şi i se eliberează
Licenţa de emisie pentru canalul TV 37 – Ceadîr Lunga.
Art. 14. La concursul au participat:
pentru utilizarea canalului TV 43 – Soroca- „MAR-SOR-TV” SRL din Soroca pentru
studioul „Sor TV” (pentru următorul termen de activitate), „Social Media” SRL, pentru studioul
„VDT” (pentru primul termen de activitate);
pentru utilizarea canalului TV 56 – Baxani- „MAR-SOR-TV” SRL din Soroca pentru
studioul „Sor TV” (extinderea razei de emisie).
Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise (unanim)
învingător se declară „MAR-SOR-TV” SRL, fondatoarea studioului „Sor TV”, şi i se eliberează
Licenţa de emisie pentru canalul TV 43 – Soroca, TV 56 – Baxani.
Art. 15. La concursul nominalizat au participat:
pentru utilizarea canalului TV 49 – Chişinău- „Social Media” SRL- studioul „VDT”
(pentru primul termen de activitate), „Noile Idei Televizate” SRL, pentru studioul „NIT” (pentru
următorul termen de activitate);
pentru utilizarea canalelor TV 21 – Cahul, TV 48 – Edineţ, TV 52 – Comrat, TV 57 –
Varniţa, TV 37 – Ungheni, TV 42 – Nisporeni, TV 47 – Soroca, TV 50 – Cimişlia, TV 53 –
Căuşeni, TV 57 – Trifeşti - „Noile Idei Televizate” SRL pentru studioul „NIT” (pentru următorul
termen de activitate);
pentru utilizarea canalului TV 59 – Criuleni- Cooperativa „Molodosti”, pentru studioul
„Elita” (extinderea razei de emisie), „TeleDixi” SRL, pentru studioul „TV Dixi” (extinderea razei
de emisie), „Noile Idei Televizate” SRL, pentru studioul „NIT” (extinderea razei de emisie).
Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise
învingător se declară „Noile Idei Televizate” SRL, fondatoarea studioului „NIT”, şi i se eliberează
Licenţa de emisie pentru canalele:
TV 49 – Chişinău (6 PRO,3 CONTRA),
TV 21 – Cahul (7 PRO, 2 CONTRA),
TV 48 – Edineţ (7 PRO, 2 CONTRA),
TV 52 – Comrat (6 PRO, 3 CONTRA),
TV 57 – Varniţa (6 PRO, 3CONTRA),
TV 37 – Ungheni (6 PRO, 3 CONTRA),
TV 42 – Nisporeni (6 PRO, 3 CONTRA),
TV 47 – Soroca (6 PRO, 3 CONTRA),
TV 50 – Cimişlia (5 PRO, 4 CONTRA),
TV 53 – Căuşeni (7 PRO, 2 CONTRA),
TV 57 – Trifeşti (6 PRO, 3 CONTRA),
TV 59 – Criuleni (6 PRO, 3 CONTRA).
Art. 16. La concursul pentru utilizarea canalului TV 26 – Basarabeasca a participat „LV
Topal” SRL pentru studioul „Bas TV” (pentru următorul termen de activitate).
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Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise (unanim)
învingător se declară „LV Topal” SRL, fondatoarea studioului „Bas TV”, şi i se eliberează
Licenţa de emisie pentru canalul TV 26 – Basarabeasca.
Art. 17. La concursul pentru utilizarea canalului TV 26 – Bălţi a participat „Blue Star”
SRL, pentru studioul „TV 6 Bălţi” (pentru următorul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise (7 PRO, 2
CONTRA) învingător se declară „Blue Star” SRL pentru studioul „TV 6 Bălţi” şi i se eliberează
Licenţa de emisie pentru canalul TV 26 – Bălţi.
Licenţa de emisie pentru „Blue Star” SRL intră în vigoare din data de 9 mai 2008.
Art. 18. La concursul pentru utilizarea canalului TV 7 – Şoldăneşti a participat „DALAN”
SRL pentru studioul „Impuls TV” (pentru următorul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise (unanim)
învingător se declară „DALAN” SRL, fondatoarea studioului „Impuls TV”, şi i se eliberează
Licenţa de emisie pentru canalul TV 7 – Şoldăneşti.
Licenţa de emisie pentru „DALAN” SRL intră în vigoare din data de 9 mai 2008.
Art. 19. La concursul pentru utilizarea canalului TV 43 – Cimişlia a participat „Pro
Media” SRL, pentru studioul „Media TV” (pentru următorul termen de activitate).
Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise (unanim)
învingător se declară „Pro Media” SRL pentru studioul „Media TV şi i se eliberează Licenţa de
emisie pentru canalul TV 43 – Cimişlia.
Licenţa de emisie pentru „Pro Media” SRL intră în vigoare din data de 10 iunie 2008.
Art. 20. La concursul nominalizat au participat:
-pentru utilizarea canalului TV 45 – Briceni- „TeleDixi” SRL- studioul „TV Dixi”
(extinderea razei de emisie), „Euro TV Chişinău” SRL- studioul „Euro TV Chişinău” (extinderea
razei de emisie);
pentru utilizarea canalului TV 55 – Cantemir- „Euro TV Chişinău” SRL, pentru studioul
„Euro TV Chişinău” (extinderea razei de emisie);
-pentru utilizarea canalului TV 52 – Drochia- ÎM „Media Pro” SRL, pentru studioul „Pro
TV Chişinău” (extinderea razei de emisie), „TeleDixi” SRL, pentru studioul „TV Dixi”
(extinderea razei de emisie), „Euro TV Chişinău” SRL, pentru studioul „Euro TV Chişinău”
(extinderea razei de emisie);
-pentru utilizarea canalului TV 53 – Făleşti- ÎM „Media Pro” SRL, pentru studioul „Pro
TV Chişinău” (extinderea razei de emisie), „Euro TV Chişinău” SRL, pentru studioul „Euro TV
Chişinău” (extinderea razei de emisie);
-pentru utilizarea canalului TV 52 – Glodeni- ÎM „Media Pro” SRL, pentru studioul „Pro
TV Chişinău” (extinderea razei de emisie), „Euro TV Chişinău” SRL, pentru studioul „Euro TV
Chişinău” (extinderea razei de emisie);
-pentru utilizarea canalului TV 51 – Sîngerei- „Euro TV Chişinău” SRL, pentru studioul
„Euro TV Chişinău” (extinderea razei de emisie);
-pentru utilizarea canalului TV 52 – Ştefan Vodă- „TeleDixi” SRL, pentru studioul „TV
Dixi” (extinderea razei de emisie), „Euro TV Chişinău” SRL, pentru studioul „Euro TV Chişinău”
(extinderea razei de emisie);
-pentru utilizarea canalului TV 45 – Taraclia- „TeleDixi” SRL, pentru studioul „TV Dixi”
(extinderea razei de emisie), „Euro TV Chişinău” SRL, pentru studioul „Euro TV Chişinău”
(extinderea razei de emisie).
Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise
învingător se declară „Euro TV Chişinău” SRL, fondatoarea studioului „Euro TV Chişinău”
pentru canalele:
TV 45 – Briceni (6 PRO, 3 CONTRA),
TV 55 – Cantemir (8 PRO, 1 CONTRA),
TV 52 – Drochia (5 PRO, 4 CONTRA),
TV 53 – Făleşti (6 PRO, 3CONTRA),
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TV 52 – Glodeni (6 PRO, 3 CONTRA),
TV 51 – Sîngerei (8 PRO, 1 CONTRA),
TV 52 – Ştefan Vodă (6 PRO, 3CONTRA),
TV 45 – Taraclia (6 PRO, 3 CONTRA),
Art. 21. La concursul pentru utilizarea canalului TV 45 – Şoldăneşti au participat:
Cooperativa „Molodosti”- studioul „Elita” (extinderea razei de emisie), „TeleDixi” SRLstudioul „TV Dixi” (extinderea razei de emisie);
pentru utilizarea canalului TV 52 – Ustia- Cooperativa „Molodosti”- studioul „Elita”
(extinderea razei de emisie).
Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise
învingător se declară Cooperativa „Molodosti”, fondatoarea studioului „Elita”, pentru canalele:
TV 45 – Şoldăneşti (unanim),
TV 52 – Ustia (unanim).
Art. 22. La concursul pentru utilizarea canalelor TV 26 – Anenii Noi, TV 51 – Căuşeni,
TV 25 – Leova, TV 41 – Ocniţa, TV 38 – Tvardiţa a participat „TeleDixi” SRL- studioul „TV
Dixi” (extinderea razei de emisie);
pentru utilizarea canalului TV 48 – Floreşti- ÎM „Media Pro” SRL- studioul „Pro TV
Chişinău” (extinderea razei de emisie), „TeleDixi” SRL- studioul „TV Dixi” (extinderea razei de
emisie).
Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele nule ale votării canalele
TV 26 – Anenii Noi, TV 51 – Căuşeni, TV 25 – Leova, TV 41 – Ocniţa, TV 38 – Tvardiţa,
TV 48 – Floreşti se declară libere şi se anunţă în concurs.
Art. 23. Rezultatele concursului se publică în „Monitorul Oficial” al Republicii Moldova.
Art. 24. În condiţiile licenţelor de emisie care vor fi eliberate pentru studiourile TV, la
capitolul obligaţiunile titularului, se introduc prevederile ce se referă la implementarea televiziunii
digitale.
Art. 25. Frecvenţele radio şi canalele TV nesolicitate, cele care nu au întrunit numărul
necesar de voturi pentru a fi acordate pretendenţilor şi cele disponibilizate se anunţă în concurs.
Art. 26. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere şi Secretarul CCA.
PREŞEDINTE
SECRETAR

Gheorghe GORINCIOI
Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 48
din 27 mai 2008
Examinarea cererilor privind eliberarea
autorizaţiilor de retransmisie şi a licenţei de emisie
Agenţia de televiziune „INTERMEDIA” SRL solicită eliberarea Autorizaţiei de
retransmisie pentru distribuirea prin satelit a programelor canalului „Ren TV” din Federaţia
Rusă.
Societăţile comerciale „Danord Service” SRL din or. Soroca şi „Art – Club” SRL din s.
Vorniceni, rn. Străşeni, cer să li se elibereze Autorizaţii de retransmisie pentru studiourile TV
prin cablu pentru următorul termen de activitate.
Întreprinderea „SOCIAL MEDIA” SRL din mun. Chişinău solicită eliberarea licenţei de
emisie pentru studioul cu emisia prin satelit „TV 3”.
În conformitate cu prevederile Art. 18, 23 şi 28 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI
din 27.07.06 şi Art. 18, 19, 30-35 ale Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
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DECIDE:
Art. 1. Cererea întreprinderii „INTERMEDIA” SRL din mun. Chişinău (director Reabov
V.) privind eliberarea Autorizaţiei de retransmisie pentru distribuirea prin satelit a programelor
canalului „Ren TV” din Federaţia Rusă SE RESPINGE (S-a votat: 2 pro, 7 contra).
Motivaţia:
a) retransmisia programelor canalului „Ren TV” din Federaţia Rusă, conform Contractului
nr. A-05/08-MC din 29.11.2007, se efectuează integral;
b) pe teritoriul Republicii Moldova sunt interzise spre difuzare mai multe emisiuni ale
canalului „Ren TV”, inclusiv «Очевидец» - 90 min., luni; «Час суда» - 45 min., de luni pînă
vineri (225 min. săptămînal); «Очевидец смешное» - 45 min., sîmbătă; «Очевидец страшное»
- 45 min., duminică; «Вечер с Тиграном Кеосаяном» - 15 min., de luni pînă joi (60 min.
săptămînal); «Рекламный облом» - 30 min., sîmbătă; «Сеанс для взрослых» - 120 min.,
sîmbătă – duminică (240 min. săptămînal);
c) „INTERMEDIA” SRL, obligîndu-se să retransmită integral „Ren TV” pe teritoriul
Republicii Moldova... produce un vid de program de circa 12 ore;
d) ca distribuitor de servicii, „INTERMEDIA” SRL nu are drepturi legale de producător şi
difuzor de emisiuni, cu care ar putea acoperi acest vid de program audiovizual.
Art. 2. Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii „Danord Service” SRL din
or. Soroca (directorul dna Ciomîrtan-Mocanu D.) pentru studioul de televiziune prin cablu „DGTV” din or. Soroca, comunele Voloviţa, Bulboci şi Ocolina, rn. Soroca.
Art. 3. Se aprobă lista canalelor TV retransmise de către studioul TV prin cablu „DG-TV”
din or. Soroca, comunele Voloviţa, Bulboci şi Ocolina, rn. Soroca (25 canale): Moldova 1, NIT,
Muzica TV, Pervîi canal Moldova, TV Dixi, N – 4, Bravo, TVC – 21, TV-7, Sor TV, 2 Plus,
Favorit TV, Naţional TV, Minimax, PRO TV Chişinău, Euro TV Chişinău, Taraf, Neptun TV,
Discovery Channel, Animal Planet, Sport-1, RTR-Planeta, India TV, Naşe kino, TV 1000.
Art. 4. Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii „ART-CLUB” SRL din s.
Vorniceni, rn. Străşeni (directorul dl Triboi D.) pentru studioul de televiziune prin cablu „ArtTV” din or. Străşeni, s. Vorniceni, Găleşti, Pănăşeşti şi Bucovăţi, rn. Străşeni.
Art. 5. Se aprobă lista canalelor TV retransmise de către studioul TV prin cablu „Art-TV”
din or. Străşeni, s. Vorniceni, Găleşti, Pănăşeşti şi Bucovăţi, rn. Străşeni (37 canale): Moldova 1,
TV-5, Alfa Omega TV, DTV, Art-TV, PRO TV Chişinău, Euro TV Chişinău, TV Dixi, Muzica
TV, Mega TV, Pervîi canal Moldova, NIT, TV 7, Bravo, Minimax, Naţional TV, N 24, Favorit
TV, Etno TV, TV România de mîine, Senso TV, TV Neptun, Sport 1, TBN, UTR, Ren TV,
Fenix-Art, RTR Planeta, 365 Dnei, India TV, Mnogo TV, Belarus TV, RBK, Pervîi muzîcalinîi
canal, TV-1000, Eurosport, 2 Plus.
Art. 6. Se eliberează licenţa de emisie întreprinderii „SOCIAL MEDIA” SRL din mun.
Chişinău (directorul dna Creţu R.) pentru postul de televiziune TV 3 cu emisie prin satelit,
coordonatele: satelitul EUTELSAT W2, frecvenţa de emisie- 14203,45 MHz, frecvenţa de
recepţie
- 12703,00 MHz.
Art. 7. Se aprobă grila de emisie a postului de televiziune TV 3.
Art. 8. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
Licenţiere.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe Gorincioi
Constantin Bîrcă
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DECIZIA nr. 49
din 27 mai 2008
Retragerea licenţei de emisie, eliberată
întreprinderii „CALCAN-PRO” SRL din mun. Chişinău
La 15.10.2003, prin Decizia CCA nr. 42, întreprinderii „CALCAN-PRO” SRL din mun.
Chişinău i-a fost eliberată Licenţa de emisie nr. 003300 pentru studioul TV prin cablu „Real TV”
din com. Corlăteni, rn. Rîşcani. Ulterior, prin Deciziile CCA nr. 5 din 08.02.2005 şi 52 din
30.06.2005 aria de acoperire a studioului nominalizat s-a extins asupra satelor Zăicani,
Şaptebani, Pociumbeni, rn. Rîşcani, şi Pelinia, rn. Drochia.
La începutul anului 2006 reţelele din Zăicani, Pelinia şi Corlăteni au fost vîndute
întreprinderii „Vertamar” SRL. Astfel, în aria „CALCAN-PRO” SRL au rămas doar localităţile
Şaptebani şi Pociumbeni, care n-au fost autorizate tehnic; dl Lilian Colot, directorul
întreprinderii, în perioada 2006-2008 nu a comunicat cu CCA.
Controlul efectuat în localităţile Şaptebani şi Pociumbeni a demonstrat lipsa reţelelor de
cablu; la Şaptebani faptul a fost confirmat prin actul semnat de primarul localităţii.
În temeiul celor constatate şi în baza Art. 27 (1) lit. d) al Codului audiovizualului nr. 260XVI din 27.07.06, Art. 27, 38 (1) lit. e) ale Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile
de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se retrage Licenţa de emisie seria A MMII nr. 003300 din 15.10.2003, eliberată
întreprinderii „CALCAN-PRO” SRL din mun. Chişinău pentru studioul de televiziune prin cablu
„Real TV”.
Art. 2. Modificările respective se introduc în Registrul de licenţiere.
Art. 3. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe Gorincioi
Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 50
din 27 mai 2008
Despre unele modificări ale Regulamentului
privind gestionarea Fondului de
susţinere a radiodifuzorilor
În conformitate cu Art. 40, 47 (3) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006
(Monitorul Oficial nr. 131 din 18.08.2006) Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Regulamentul privind gestionarea Fondului de susţinere a radiodifuzorilor, aprobat
prin Decizia nr. 125 din 4.12.2007 a Consiliului Coordonator al Audiovizualului (Monitorul
Oficial nr. 11-12 din 18 ianuarie 2008), se modifică, după cum urmează:
P. 11, lit. c) va avea următorul conţinut:
„c) onorarea obligaţiunilor faţă de organismele şi structurile internaţionale specializate în
domeniul audiovizualului, la care CCA este parte, inclusiv ce ţin de armonizarea activităţii
instituţiilor audiovizuale din Republica Moldova la standardele comunitare.”
P. 11, lit. e) va avea următorul conţinut:
„e) dotarea tehnico-materială a instituţiilor din domeniul audiovizualului în scopul
exercitării atribuţiilor sale, acordate prin lege”.
Art. 2. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial şi pe pagina web a Consiliului
Coordonator al Audiovizualului.
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Art. 3. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Secretarul Consiliului
Coordonator al Audiovizualului.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe Gorincioi
Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 51
din 22 mai 2008
Cu privire la locaţiunea reţelei de cablu a întreprinderii
„TV - MEDIA – HOT” SRL
„Nordgrup- TV” SRL a anunţat Consiliul Coordonator al Audiovizualului despre luarea în
locaţiune a reţelei de televiziune prin cablu SC „TV- MEDIA– HOT” SRL din s. Recea, rn.
Rîşcani, anexînd şi copia listei posturilor de televiziune ce vor fi retransmise în s. Recea. Cu o
scrisoare similară s-a adresat şi dl Isac I., directorul SC „TV - MEDIA– HOT” SRL, ca dovadă
prezentînd contractul de locaţiune, încheiat în baza Art. 875 din Codul civil al Republicii
Moldova Nr. 1107-XV din 6 iunie 2002.
În temeiul actelor prezentate şi în conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr.
260-XVI din 27.07.2006, Codului civil şi a Deciziei CCA nr. 14 din 12.02.2008, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se suspendă acţiunea Licenţei de emisie seria A MMII nr. 003371 din 13.07.04,
eliberată întreprinderii „TV - MEDIA – HOT” SRL din s. Recea, rn. Rîşcani (director Isac I.),
pentru perioada aflării în relaţii de arendă cu „Nordgrup - TV” SRL.
Art. 2. Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
35 canale) de către reţeaua prin cablu din s. Recea, rn. Rîşcani: Moldova 1, NIT, Pro TV
Chişinău, TVC 21, Etno TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro TV Chişinău, N
4, Belarus TV, TVR 1, TV-6 Bălţi, UTR, Taraf TV, Minimax, Euronews, Discovery Channel,
Animal Planet, Mega TV, TV Neptun, Eurosport, MIR, TV-XXI, Ren TV, RTR Planeta, India
TV, Romantica, Hallmark, NGC, TV-1000, Soiuz, Jetix, MGM.
Art. 3. După expirarea termenului contractului de locaţiune sau rezilierea lui studioul TV
prin cablu va reveni la statutul juridic anterior.
Art. 4. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe Gorincioi
Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 52
din 27 mai 2008
Cu privire la aprobarea grilei de emisie a posturilor
de radio „Retro - Moldova” şi „CITY FM”
Întreprinderea „Radio Planeta” SRL solicită aprobarea grilei de emisie a postului de radio
„Retro- Moldova” prin completarea ei cu emisiunile: „Cazino intelectual”, „Retrolatino”, „O
floare pentru tine” şi „Divertisment muzical”, precum şi excluderea emisiunilor: „Recunoaşte
interpretul”, „Mărgăritare”, „Felicita”, „La sfat cu cetăţenii”, „Stele ce nu apun” şi „Realitatea”.
Prin Decizia CCA nr. 47 din 7.05.2008, postul de radio „CITY FM” din mun. Bălţi,
fondat de S.C. „DIVASERV MEDIA” SRL, şi-a extins raza de emisie în mun. Chişinău, cu o
grilă nouă, şi solicită ca ea să fie aprobată, comună şi pentru mun. Bălţi.
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În conformitate cu prevederile Art. 18 (2), 39 – 41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI
din 27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare
a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din
28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova şi în temeiul actelor prezentate de către
întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aprobă Grila de emisie a postului de radio „Retro- Moldova”.
Art. 2. Se aprobă Grila de emisie a postului de radio „CITY FM” pentru mun. Bălţi.
Art. 3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia monitorizare.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe Gorincioi
Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 53
din 27 mai 2008
Despre modul de executare a Deciziei CCA nr. 21 din 26.02.2008
cu privire la accesul persoanelor cu deficienţe de auz (surde)
la emisiunile televizate de actualităţi
CCA a monitorizat emisiunile de importanţă majoră şi de actualităţi ale mai multor posturi
TV cu privire la respectarea Art. 13 (4) din Codul audiovizualului, conform căruia „Accesul
persoanelor cu deficienţe de auz (surde) la emisiunile televizate de importanţă majoră şi de
actualităţi este garantat prin interpretarea acestora în limbajul mimico-gestual cel puţin 20 de
minute din timpul zilnic de emisie ale serviciului de programe”. Rezultatele au fost examinate în
cadrul şedinţei CCA din 26 februarie curent, la care au participat şi reprezentanţii asociaţiilor
persoanelor cu disabilităţi. Prin Decizia nr. 21 s-a decis: 1) Posturile TV, aflate sub jurisdicţia
Republicii Moldova, începând cu 1 mai curent, vor interpreta în limbajul mimico-gestual sau
prin titrare sincron cel puţin un buletin de ştiri din timpul zilnic de emisie; 2) Posturile TV aflate
sub jurisdicţia Republicii Moldova, începând cu 1 mai curent, vor interpreta în limbajul mimicogestual sau prin titrare sincron emisiunile de importanţă majoră în întregime ori rezumatele
acestora. Controlul asupra executării deciziei i-a revenit Direcţiei monitorizare.
În temeiul Art. 37 (1), (3) al Codului Audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 şi al
Deciziei CCA nr. 21 din 26.02.2008, a fost efectuată monitorizarea emisiunilor de importanţă
majoră şi de actualităţi ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Pro TV Chişinău”, „NIT”, „N
4”, „TV 7”, „Euro-TV Chişinău”, „TVC 21”, „TV-Găgăuzia” şi „Teleradio Bălţi”.
Rezultatele au atestat următoarele:
„Moldova-1”, monitorizat la 7-8 mai curent, traduce în limbajul mimico- gestual ediţia de
ştiri de la ora 16:00, astfel conformîndu-se prevederilor Deciziei CCA nr. 21 din 26.02.08;
„Pro TV Chişinău”, monitorizat la 6-7 mai curent, titrează sincron ediţia de ştiri (reluate)
de la ora 06:30, astfel conformîndu-se prevederilor Deciziei CCA nr. 21 din 26.02.08;
„NIT”, monitorizat la 7-8 mai curent, traduce în limbajul mimico-gestual ediţiile de ştiri de
la orele 09:00, 20:00 şi 00:15, astfel conformîndu-se prevederilor Deciziei CCA nr. 21 din
26.02.08;
„N 4”, monitorizat la 15-16 mai curent, a difuzat emisiuni informative la orele 07:00,
09:00, 13:00, 18:00 („Flash Obiectiv”) şi 07:15, 21:30 („Obiectiv”), nici una din ediţiile de ştiri
puse pe post nu au fost interpretate în limbaj mimico-gestual sau titrate sincron, astfel
încălcîndu-se prevederea Art. 1 al Deciziei CCA nr.21 din 26.02.08. Emisiunea „Flash Obiectiv”
cuprinde un singur subiect (restul programului fiind constituit din informaţie dată în formă de
titre, fără suportul imaginii) care nu e interpretat în limbaj mimico-gestual sau titrat sincron;
„TV 7”, monitorizat la 12-13 mai curent, titrează sincron ediţia de ştiri (reluate) de la ora
08:30, astfel conformîndu-se prevederilor Deciziei CCA nr. 21 din 26.02.08;
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„Euro-TV Chişinău”, monitorizat la 13-14 mai curent, a difuzat emisiuni informative la
orele 07:30, 17:00, 19:40 şi 21:40 („Monitor”), care nu au fost însoţite de interpretări în limbajul
mimico-gestual şi nu au fost titrate sincron, astfel încălcîndu-se prevederea art. 1 al Deciziei
CCA nr.21 din 26.02.08. Pe parcursul difuzării emisiunii informative „Monitor” se dau titre
mobile care conţin informaţie ce nu coincide cu cea citită de ştirist.
-„TVC 21”, monitorizat la 13-14 mai curent, a difuzat emisiuni informative la orele 07:00,
19:30, 23:00 („Cotidian”), care nu au fost însoţite de interpretări în limbajul mimico-gestual şi
nu au fost titrate sincron, astfel încălcîndu-se prevederea art. 1 al Deciziei CCA nr.21 din
26.02.08.
„TV-Găgăuzia”, monitorizat la 13-14 mai curent a difuzat buletine informative după cum
urmează: 13.05.2008 – 09:07 (ştiri în limba rusă), 19:05 (ştiri în limba găgăuză), 20:00 (ştiri în
limba de stat), 21:03 (ştiri în limba rusă); 14.05.2008 – 07:02 (ştiri în limba găgăuză), 07:32 (ştiri
în limba de stat). Nici una din emisiunile de ştiri nu au fost însoţite de interpretări în limbajul
mimico-gestual sau titrate sincron, astfel încălcîndu-se prevederea art. 1 al Deciziei CCA nr.21
din 26.02.08.
„Teleradio Bălţi”, conform notei informative a inspectorului teritorial din mun. Bălţi, nu
titrează emisiunile informative, invocând drept motiv lipsa echipamentului tehnic necesar, astfel
încălcîndu-se prevederea art. 1 al Deciziei CCA nr.21 din 26.02.08.
În temeiul celor constatate şi în conformitate cu Art. 37, 38, 40 ale Codului
Audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutul CCA, Regulamentul cu privire la
procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie,
aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. „Selectcanal-TV” SRL (director Borşevici A.), fondatoare a postului de televiziune
„N 4”, se obligă să se conformeze Deciziei CCA nr. 21 din 26.02.2008, să prezinte, în termen de
15 zile, un raport privind lichidarea încălcărilor depistate.
Art. 2. „Euro-TV Chişinău” SRL (director I. Roşca), fondatoare a postului de televiziune
„Euro-TV Chişinău”, se obligă să se conformeze Deciziei CCA nr. 21 din 26.02.2008, să
prezinte, în termen de 15 zile, un raport privind lichidarea încălcărilor depistate.
Art. 3. În conformitate cu Art. 38 (3) a) al Codului audiovizualului, pentru încălcarea
prevederilor Art. 1 al Deciziei CCA nr. 21 din 26.02.2008, întreprinderii „Cotidian” S.A.
(director R. Peşterean), fondatoare a postului de televiziune „TVC 21”, i se aplică avertizare
publică.
„Cotidian” S.A. se obligă să se conformeze imediat prevederilor legale şi să nu comită pe
viitor încălcarea repetată a acestora.
Dna Rodica Peşterean, directorul „Cotidian” S.A., se obligă să prezinte CCA, în termen de
15 zile, un raport privind executarea prezentei Decizii şi lichidarea încălcărilor depistate.
Art. 4. În conformitate cu Art. 38 (3) a) al Codului audiovizualului, pentru încălcarea
prevederilor Art. 1 al Deciziei CCA nr. 21 din 26.02.2008, Companiei publice „Găgăuziya Radio
Televizionu” S.A. (director E. Jekova), fondatoare a postului de televiziune „TV-Găgăuzia”, i se
aplică avertizare publică.
Compania publică „Găgăuziya Radio Televizionu” S.A. se obligă să se conformeze
imediat prevederilor legale şi să nu comită pe viitor încălcarea repetată a acestora.
Dna Ecaterina Jekova, directorul Companiei publice „Găgăuziya Radio Televizionu” S.A.,
se obligă să prezinte CCA, în termen de 15 zile, un raport privind executarea prezentei Decizii şi
lichidarea încălcărilor depistate.
Art. 5. În conformitate cu Art. 38 (3) a) al Codului audiovizualului, pentru încălcarea
prevederilor Art. 1 al Deciziei CCA nr. 21 din 26.02.2008, întreprinderii „Teleradio Bălţi” S.A.
(director E. Rodiukov), fondatoare a postului de televiziune „Teleradio Bălţi”, i se aplică
avertizare publică.
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Întreprinderea „Teleradio Bălţi” S.A. se obligă să se conformeze imediat prevederilor
legale şi să nu comită pe viitor încălcarea repetată a acestora.
Dl Eduard Rodiukov, directorul „Teleradio Bălţi” S.A., se obligă să prezinte CCA, în
termen de 15 zile, un raport privind executarea prezentei Decizii şi lichidarea încălcărilor
depistate.
Art. 6. Se recomandă posturilor de televiziune, aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova,
să plaseze emisiunile informative traduse în limbajul mimico-gestual sau titrate sincron, în cadrul
serviciilor de programe, în orele de maximă audienţă.
Art. 7. În conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 14 din 22.01.2007, instituţiile
audiovizuale nominalizate vor comunica publicului motivul şi obiectul sancţiunii, în formula
legislaţiei în vigoare.
Art. 8. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia monitorizare.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar

Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 54
din 27 mai 2008
Reperfectarea condiţiilor la licenţele de emisie ale
SC „GERMES-NORD” SRL şi SC „NOVA CASA” SRL
SC „GERMES-NORD” SRL, fondatoarea postului de radio „NRG”, solicită reperfectarea
condiţiilor la licenţa de emisie seria A MMII nr. 014599 din 13.02.2007 prin schimbarea
denumirii postului de radio „NRG” în „STAR-FM”.
SC „NOVA CASA” SRL, fondatoarea postului de radio „Vox-Radio”, solicită
reperfectarea condiţiilor la Licenţa de emisie seria A MMII nr. 014632 din 18.12.2007 prin
schimbarea denumirii postului de radio „Vox-Radio” în „BEST FM”.
Atît SC „GERMES-NORD” SRL, fondatoarea postului de radio „NRG”, cît şi SC „NOVA
CASA” SRL, fondatoarea postului de radio „Vox-Radio”, însă, nu au convins publicul, nu au
demonstrat necesitatea stringentă a schimbărilor solicitate.
În temeiul celor constatate şi în conformitate cu prevederile Art. 39 – 41 ale Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Art. 25 Regulamentului cu privire
la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie,
aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova şi în
temeiul actelor prezentate de către întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Cererea SC „GERMES-NORD” SRL privind schimbarea denumirii postului de
radio „NRG” în „STAR-FM” SE RESPINGE (S-a votat: 3 pro, 6 contra).
Art. 2. Cererea SC „NOVA CASA” SRL privind schimbarea denumirii postului de radio
„Vox-Radio” în „BEST FM” SE RESPINGE (S-a votat: 3 pro, 6 contra).
Art. 3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar

Constantin Bîrcă
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DECIZIA nr. 55
din 27 mai 2008
Cu privire la aprobarea listelor de canale
şi modificarea condiţiilor la licenţa de emisie
În baza contractelor încheiate pentru anul 2008, întreprinderile:
„LN DISC” SRL din s. Sarata Galbenă, rn. Hînceşti (fondatoarea studioului TV prin cablu
„SGD” din Sarata Galbenă, rn. Hînceşti ),
„LANSICA TV” SRL din UTA Găgăuzia s. Copceac (fondatoarea studioului TV prin
cablu „ L - TV ” din s. Copceac),
„NORDGRUP-TV” SRL din or. Cupcini (fondatoarea studiourilor TV prin cablu „NordTV” din mun. Bălţi), solicită aprobarea noii liste de canale.
Conform prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului
CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a
Parlamentului Republicii Moldova, şi în temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
22 canale) de către studioul TV prin cablu „SGD” din s. Sarata Galbenă, rn. Hînceşti: Pervîi
canal Moldova, Etno TV, RTR Planeta, Muzica TV, MIR, Telesport, TV Dixi, TVR-1,
Explorer , TV 1000, India TV, Sport 1, Ren TV, 1+1 Internaţional, PRO TV Chişinău, 2
Plus, Bravo, Moldova 1, Ohota i Rîbalca, CNL, Euro TV- Chişinău, NIT.
Art. 2. Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
19 canale) de către studioul TV prin cablu „Lansica - TV” din s. Copceac: Moldova 1, Soiuz,
NIT, Euro TV- Chişinău, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, N 24, Naţional TV, Favorit TV,
MIR, Belarus TV, Bravo, Pervîi muzîcalinîi canal, 365 Dnei, India TV, Mnogo TV, Auto +,
Teleradio Găgăuzia, Minimax.
Art.3.
(a) Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 29
canale) de către SRL „NORD-grup TV” din s. Ţarigrad, rn. Drochia: Moldova 1, NIT, PRO TV
Chişinău, TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro – TV
Chişinău, TV Drochia, Naţional TV, Comedia TV, Animal Planet, TVR-1, Taraf TV,
Minimax, Favorit TV, Discovery Channel, TV Neptun, Eurosport, TV XXI, Ren TV, India TV,
Romantica, NGC, N 4, Belarusi TV, MIR.
(b) Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 24
canale) de către SRL „NORD-grup TV” din s. Chetrosu, rn. Drochia: Moldova 1, Etno TV,
PRO TV Chişinău, TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, RTRPlaneta, TVR-1, Taraf TV, Minimax, Belarusi TV, Discovery Channel, Euro – TV Chişinău,
Eurosport, Romantica, India TV, NGC, N 4, MIR, Ren TV, Animal Planet.
(c) Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 24
canale) de către SRL „NORD-grup TV” din s. Nicoreni: Moldova 1, Ren TV, PRO TV
Chişinău, TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Romantica,
Belarusi TV, Taraf TV, Minimax, Favorit TV, Discovery Channel, Euro – TV Chişinău,
Eurosport, TV Drochia, TV Neptun, India TV, NGC, N 4, RTR Planeta, MIR.
(d) Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 28
canale) de către SRL „NORD-grup TV” din s. Ochiul Alb, rn. Drochia: Moldova 1, NIT, PRO
TV Chişinău, TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro – TV
Chişinău, Etno TV, N 24, TVR-1, Taraf TV, Minimax, Favorit TV, Discovery Channel, MIR,
Eurosport, Ren TV, India TV, Romantica, NGC, N 4, RTR Planeta, TV Drochia, Senso TV,
TV XXI.
(e) Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 24
canale) de către SRL „NORD-grup TV” din s. Şuri, rn. Drochia: Moldova 1, NIT, PRO TV
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Chişinău, TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro – TV
Chişinău, Favorit TV, N 24, TVR-1, Taraf TV, Minimax, TV Neptun, MIR, Eurosport, Ren
TV, India TV, Romantica, NGC, N 4, RTR Planeta.
(f) Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 26
canale) de către SRL „NORD-grup TV” din s. Popeşti, rn. Drochia: Moldova 1, NIT, PRO TV
Chişinău, TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro – TV
Chişinău, Etno TV, N 24, TVR-1, Taraf TV, Minimax, Favorit TV, Discovery Channel, MIR,
Eurosport, Ren TV, India TV, Romantica, NGC, N 4,RTR Planeta, 2 Plus.
(g) Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 25
canale) de către SRL „NORD-grup TV” din s. Sofia, rn. Drochia: Moldova 1, Etno TV, PRO
TV Chişinău, TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro – TV
Chişinău, TV Drochia, RTR Planeta, Animal Planet, TVR-1, Taraf TV, Minimax, Favorit TV,
Discovery Channel, Eurosport, India TV, NGC, N 4, Belarusi TV, MIR, Ren TV.
(h) Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 23
canale) de către SRL „NORD-grup TV” din s. Mîndîc, rn. Drochia: Moldova 1, NIT, PRO TV
Chişinău, TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro – TV
Chişinău, Hallmark, Taraf TV, Minimax, RTR Planeta, Eurosport, MIR, Ren TV, India TV,
Romantica, NGC, N 4, Discovery Channel, Favorit TV.
(i) Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 25
canale) de către SRL „NORD-grup TV” din s. Dominteni, rn. Drochia: Moldova 1, NIT, PRO
TV Chişinău, TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Euro – TV
Chişinău, TV XXI, TVR-1, Taraf TV, Minimax, RTR Planeta, Hallmark, Eurosport, Etno TV,
Ren TV, India TV, Romantica, NGC, N 4, Jetix, MIR.
(j) Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 26
canale) de către SRL „NORD-grup TV” din s. Făleştii Noi, Scumpia şi Călugăr, rn. Făleşti:
Moldova 1, Etno TV, PRO TV Chişinău, TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal
Moldova, Bravo, NIT, Euronews, Ren TV, N 4, TVR-1, Taraf TV, Minimax, RTR Planeta,
Discovery Channel, Eurosport, India TV, NGC, Hallmark, Euro – TV Chişinău, MIR, TV
XXI, Romantica.
Art. 4. Listele vechi de canale TV retransmise se plasează în dosarul titularului.
Art. 5. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar

Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 63
din 25 iunie 2008
Cu privire la eliberarea autorizaţiei de retransmisie
pentru „INTERMEDIA” SRL
Prin Decizia CCA nr. 48 din 27.05.2008 solicitarea Agenţiei de televiziune
„INTERMEDIA” SRL privind eliberarea autorizaţiei de retransmisie pentru distribuirea prin
satelit a programelor canalului „Ren TV” din Federaţia Rusă a fost respinsă pe motiv că: a)
retransmisia programelor canalului „Ren TV” din Federaţia Rusă, conform Contractului nr. A05/08-MC din 29.11.2007, se efectuează integral; b) pe teritoriul Republicii Moldova sunt
interzise spre difuzare mai multe emisiuni ale canalului „Ren TV”, inclusiv «Очевидец» - 90
min., luni; «Час суда» - 45 min., de luni pînă vineri (225 min. săptămînal); «Очевидец
смешное» - 45 min., sîmbătă; «Очевидец страшное» - 45 min., duminică; «Вечер с Тиграном
Кеосаяном» - 15 min., de luni pînă joi (60 min. săptămînal); «Рекламный облом» - 30 min.,
sîmbătă; «Сеанс для взрослых» - 120 min., sîmbătă – duminică (240 min. săptămînal); c)
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„INTERMEDIA” SRL, obligîndu-se să retransmită integral „Ren TV” pe teritoriul Republicii
Moldova... produce un vid de program de circa 12 ore; d) ca distribuitor de servicii,
„INTERMEDIA” SRL nu are drepturi legale de producător şi difuzor de emisiuni, cu care ar
putea acoperi acest vid de program audiovizual.
La 19.06.2008 Agenţia de televiziune „INTERMEDIA” SRL a declarat că „...nu este de
acord cu Decizia CCA nr. 48 din 27.05.2008 şi solicită o examinare repetată, a cererii privitor
la eliberarea Autorizaţiei pentru retranslarea telecanalului „Ren TV”, prin intermediul satelitului
şi radio-releului”.
Ca urmare a examinării „Declaraţiei” şi în conformitate cu prevederile Art. 28 (2), (6) a) şi
c) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.06 şi Art. 30 -35 ale Regulamentului cu
privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de
retransmisie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Cererea repetată a întreprinderii „INTERMEDIA” SRL din mun. Chişinău (director
Reabov V.) privind eliberarea Autorizaţiei de retransmisie pentru distribuirea prin satelit a
programelor canalului „Ren TV” din Federaţia Rusă SE RESPINGE (S-a votat: 1 pro, 6 contra).
Motivaţia: „INTERMEDIA” SRL din mun. Chişinău (director Reabov V.)
a) nu s-a conformat sugestiilor, propunerilor membrilor CCA, exprimate în şedinţa publică
din 27.05.2008;
b) nu a prezentat structura ofertei serviciilor de programe retransmise;
c) nu a întocmit un concept general al serviciului de programe a cărui retransmisie o
solicită;
d) nu a prezentat un acord cu producătorul de programe preconizat pentru retransmisia
integrală a programelor canalului „Ren TV” din Federaţia Rusă.
Art. 2. Întreprinderii „INTERMEDIA” SRL i se recomandă, în termen rezonabil, să
completeze, în conformitate cu rigorile legislaţiei, dosarul nominalizat. Cererea privind
eliberarea Autorizaţiei de retransmisie prin satelit va fi examinată ulterior.
Art. 3. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
Licenţiere.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe Gorincioi
Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 64
din 25 iunie 2008
Cu privire la suspendarea acţiunii autorizaţiei de retransmisie
eliberate întreprinderii „Viravid-Lux” SRL din mun. Chişinău
în legătură cu semnarea contractului de locaţiune
Întreprinderea „Viravid-Lux” SRL din mun. Chişinău a solicitat suspendarea temporară a
acţiunii Autorizaţiei de retransmisie seria AB nr. 000017 din 24.04.07 în legătură cu încheierea
Contractului de locaţiune nr. 21/36 din 16.06.2008 cu întreprinderea „TSV-COM” SRL.
În conformitate cu Art. 3 al Deciziei CCA nr. 14 din 12.02.2008, întreprinderea „TSVCOM” SRL a prezentat lista canalelor TV preconizată pentru retransmisie în reţeaua din s.
Pituşca, rn. Călăraşi.
În temeiul actelor prezentate şi în conformitate cu prevederile Codului audiovizualului
nr. 260-XVI din 27.07.2006, Codului civil şi ale Deciziei CCA nr. 14 din 12.02.2008, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se suspendă acţiunea Autorizaţiei de retransmisie seria AB nr. 000017 din
24.04.07, eliberată întreprinderii „Viravid-Lux” SRL (director dna I. Moldovan) pentru perioada
aflării în relaţii de arendă cu „TSV-COM” SRL.
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Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 20
canale) de către reţeaua prin cablu din s. Pituşca, rn. Călăraşi: Moldova 1, NIT, PRO TV
Chişinău, 2 Plus, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, Minimax, Favorit
TV, Euro TV- Chişinău, India TV, Mir, Mnogo TV, N 4, DTV, Naţional TV, N 24, Belarus
TV.
Art. 2. După expirarea termenului contractului de locaţiune sau rezilierea lui studioul TV
prin cablu revine la statutul juridic anterior.
Art. 3. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar

Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 65
din 25 iunie 2008
Cu privire la reperfectarea condiţiilor la
licenţele de emisie
S.C. „Tele Luci” SRL, fondatoarea studioului TV prin cablu „OTV”, solicită reperfectarea
Licenţei de emisie seria A MMII, nr. 014544 din 06.10.2005, prin schimbarea adresei juridice a
întreprinderii din MD-3505, or. Orhei, str. Renaşterii Naţionale, nr. 19, în MD-3501, or. Orhei,
str. Scrisului Latin, nr. 14, ap. 01.
F.P.C. „Music Master” SRL cere reperfectarea Licenţei de emisie seria A MMII, nr.
013448 din 14.06.2005, prin schimbarea parametrilor tehnici ai frecvenţei 90,2 MHz a postului
de radio „NOROC” din or. Nisporeni, conform Avizului Ministerului Dezvoltării Informaţionale
nr. 01/1327 din 11.06.2008.
Întreprinderea „Pajura Albă” SRL, fondatoarea postului de radio „Radio 10”, la 07 mai
curent a primit Licenţa de emisie seria A MMII, nr. 014640, pentru frecvenţa 106,3 MHz –
Ştefan Vodă. Înaintînd ca motiv imposibilitatea încadrării în axa Drochia – Ungheni – Cahul,
„Pajura Albă” SRL solicita excluderea din aria de emisie a frecventei nominalizate.
În 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 şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr.
433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se reperfectează (prin eliberarea unor formulare noi) Licenţa de emisie seria A
MMII, nr. 014544 din 06.10.2005, eliberată S.C. „Tele Luci” SRL prin schimbarea adresei
juridice a întreprinderii din MD-3505, or. Orhei, str. Renaşterii Naţionale, nr. 19, în MD-3501,
or. Orhei, str. Scrisului Latin, nr. 14, ap. 01.
Art. 2. Se reperfectează (fără eliberarea unor formulare noi) Licenţa de emisie seria A
MMII, nr. 013448 din 14.06.2005, eliberată F.P.C. „Music Master” SRL pentru postul de radio
„NOROC” din or. Nisporeni, frecvenţa 90,2 MHz, prin majorarea Puterii Aparent Radiate pînă
la 25,0 dBW, conform Avizului Ministerului Dezvoltării Informaţionale nr. 01/1327 din
11.06.2008.
Art. 3. Se reperfectează (fără eliberarea unor formulare noi) Licenţa de emisie seria A
MMII, nr. 014640 din 07.05.2008 prin excluderea din aria de emisie a postului „Radio 10” a
frecvenţei 106,3 MHz – Ştefan Vodă.
Art. 4. Condiţiile la Licenţa de emisie seria A MMII, nr. 014544 din 06.10.2005, eliberată
S.C. „Tele Luci” SRL, se declar nevalabile; modificările respective se introduc în Registrul de
licenţiere.
87

Art. 5. Pentru reperfectarea condiţiilor la licenţa de emisie, S.C. „Tele Luci” SRL va
achita taxa în valoare de 250 lei.
Art. 6. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe Gorincioi
Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 66
din 25 iunie 2008
Cu privire la cesiunea licenţelor de emisie
AP „Uniunea Producătorilor de Fonograme şi Videograme” şi S.C. „ADORADIO” S.R.L.
au solicitat cesiunea Licenţei de emisie seria A MMII nr. 014598 din 13.02.2007 pentru postul
de radio „SCĂPĂRICI”. Cesionarul, S.C. „ADORADIO” S.R.L., îşi asumă toate obligaţiunile
ce decurg din licenţa de emisie cesionată, iar cedentul, AP „Uniunea Producătorilor de
Fonograme şi Videograme”, garantează că va transmite în folosinţă studioul cu tot echipamentul
şi utilajul tehnic necesar emisiei. La cerere S.C. „ADORADIO” S.R.L. a anexat documentele
prevăzute de nomenclatorul actelor necesare pentru eliberarea licenţei de emisie. S.C.
„ADORADIO” S.R.L. mai solicită şi schimbarea denumirii postului de radio „SCĂPĂRICI” în
„Love Radio”.
Cu o cereri privind cesiunea Licenţei de emisie nr. 014576 din 15.03.2005, s-au adresat
întreprinderile „Grox - Plus” SRL şi „Transfer Co” SRL. Cesionarul, „Transfer Co” SRL, îşi
asumă toate obligaţiunile ce decurg din licenţa de emisie cesionată, iar cedentul, „Grox - Plus”
SRL, garantează că va transmite în folosinţă studioul cu tot echipamentul şi utilajul tehnic.
În conformitate cu prevederile Art. 26, 27, 28 şi 39– 41 ale Codului audiovizualului nr.
260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Art. 25, 28 ale Regulamentului cu privire la
procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie,
aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova şi în
temeiul actelor prezentate de către întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Cererea AP „Uniunea Producătorilor de Fonograme şi Videograme” şi S.C.
„ADORADIO” S.R.L. privind cesiunea Licenţei de emisie seria A MMII nr. 014598 din
13.02.2007, eliberată pentru postul de radio „SCĂPĂRICI”, SE RESPINGE (S-a votat: 1 pro, 6
contra).
Motivaţia:
a) Licenţa de emisie seria A MMII nr. 014598 din 13.02.2007 a fost eliberată pentru postul
de radio „SCĂPĂRICI”, obligat, conform Concepţiei şi Grilei de program, să producă şi să
difuzeze emisiuni pentru copii;
b) S.C. „ADORADIO” S.R.L., creînd un nou post- „Love Radio”, nu-şi poate asuma toate
obligaţiunile ce decurg din licenţa de emisie cesionată.
Art. 2. Se cesionează licenţa de emisie seria A MMII nr. 014576 din 15.03.2005 de la
„Grox - Plus” SRL către „Transfer Co” SRL (S-a votat unanim).
Art. 3. Se eliberează autorizaţia de retransmisie „Transfer Co” SRL pentru studioul TV
prin cablu „Grox - TV” din c. Tohatin, Budeşti, Cruzeşti, s. Coloniţa, or. Codru, sec Centru din
mun. Chişinău, or. Ialoveni, s. Dănceni, rn. Ialoveni.
Art. 4. Se declară nevalabilă (ca urmare a cesionării) licenţa de emisie seria A MMII nr.
014576 din 15.03.2005 eliberată „Grox - Plus” SRL.
Art. 5. Pentru cesiunea licenţei de emisie „Transfer Co” SRL va achita taxa în valoare de
250 lei.
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Art. 6. Prezenta Decizie se dă publicităţii şi se plasează pe pagina web a Consiliului
Coordonator al Audiovizualului.
Art.7. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte

Gheorghe Gorincioi

Secretar

Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 67
din 25 iunie 2008
Cu privire la aprobarea listelor de canale
şi modificarea condiţiilor la licenţa de emisie
În baza contractelor încheiate pentru anul 2008, întreprinderile „ÎM SUN
COMMUNICATIONS” SRL din mun. Chişinău (fondatoarea studioului TV prin cablu „SUN
TV” din mun. Chişinău), „PARITCOM” SRL din or. Sîngerei (fondatoarea studioului TV prin
cablu „ STV ” din or. Sîngerei), „ÎM SUN COMMUNICATIONS” SRL din mun. Chişinău,
fondatoarea studioului TV prin cablu „SUN TV”, în temeiul avizului administraţiei publice
locale, solicită extinderea ariei de emisie asupra mun. Cahul.
Societatea pe Acţiuni „CENTRUL TEHNIC COMERCIAL ALFA” din mun. Chişinău,
fondatoarea studioului TV prin cablu „ALFA”, în temeiul avizelor administraţiei publice locale,
solicită extinderea ariei de emisie asupra s. Dumbrava, com. Truşeni, Suruceni, rn. Ialoveni.
Conform prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului
CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi
a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a
Parlamentului Republicii Moldova şi în temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1.
a) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 50 canale)
de către studioul TV prin cablu „SUN TV” din mun. Bălţi: RTR-Planeta, 2 Plus, Naţional TV,
Moldova 1, PRO TV Chişinău, Euro-TV Chişinău, NIT, Pervîi canal Moldova, TV 7, Ren TV,
Muzica TV, N 4, TV-5 Europe, N 24, Bravo, Inter +, Euronews, Komedia TV, Minimax,
Discovery Channel, Animal Planet, Viasat History, Detskii Mir, RTVi, Naşe Kino, Romantica,
Eurosport, Viasat Sport, Eurosport 2, Sport 1, Viasat Explorer, Hallmark, MTV Europe, RBK,
Fashion TV, TV 1000, NGC, Realitatea TV, TV Dixi, MGM, Jetix, Favorit TV, TV 1000
Russcoe Kino, Indiiscoe Kino, BTV, Eurosport (rom),Eurosport 2 (rom), MTV Rossia, TV 3,
OTV.
b) Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 70
canale) de către studioul TV prin cablu „SUN TV” din mun. Cahul: RTR-Planeta, 2 Plus,
Naţional TV, Moldova 1, PRO TV Chişinău, Euro-TV Chişinău, NIT, Pervîi canal Moldova,
TV 7, Ren TV, Muzica TV, N 4, TV-5 Europe, , N 24, Bravo, Inter +, Euronews, Zdorovoie
TV, Nostalgia, Telesport, Komedia TV, Drive, Ohota i Rîbalca, TV 1000 Russkoe Kino, CNL,
Indiiscoe Kino, Acasa, Minimax, Discovery Channel, Animal Planet, Viasat History, Detschii
Mir, RTVi, Nashe Kino, Nickelodeon, Romantica, Eurosport, Planeta Sport, Eurosport 2, Sport
1, Viasat Explorer, Soverşeno Secretno, Hallmark, AXN, Discovery Science, MTV Europe,
RBK, Fashion, TV 1000, National Geografic, Realitatea TV, TV Dixi, MGM, Fenix-Art,
Discovery Civilisation, Zone Club, Mati i Ditea, CNN International, Rai Uno, TRT
International, TVR 1, Jetix, Cuhnia TV, Luxe TV, Favorit TV, TV Bulgaria, 24 Tehno, Cto esti
Cto, MTV Rossia, TV 3.
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Art. 2. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 19
canale) de către studioul TV prin cablu „STV” din or. Sîngerei: Moldova 1, Pervîi canal
Moldova, Naţional TV, Favorit TV, N 24, Telesport, PRO TV Chişinău, MIR, TV Dixi, Muzica
TV, MTV Rossia, Belarusi TV, RTR-Planeta, Bravo, Euro TV- Chişinău, TV 7, N 4, NIT,
RBK.
Art. 3. Se modifică, fără eliberarea unui formular nou, Licenţa de emisie seria A MMII,
nr. 013401 din 10.06.2003 eliberată întreprinderii „SUN COMMUNICATIONS” SRL din mun.
Chişinău, fondatoarea studioului TV prin cablu „SUN TV” prin includerea în aria de emisie a
mun. Cahul.
Art. 4. Cererea întreprinderii „CENTRUL TEHNIC COMERCIAL ALFA” din mun.
Chişinău, fondatoarea studioului TV prin cablu „ALFA”, privind includerea în aria de emisie a
s. Dumbrava, com. Truşeni SE RESPINGE.
Art. 5. Se modifică, fără eliberarea unui formular nou, Licenţa de emisie seria A MMII,
nr. 014572 din 23.05.2006 eliberată întreprinderii „CENTRUL TEHNIC COMERCIAL
ALFA” din mun. Chişinău, fondatoarea studioului TV prin cablu „ALFA” prin includerea în
aria de emisie a s. Suruceni, rn. Ialoveni.
Art. 6. Formularele vechi ale listelor de canale se păstrează în dosarul titularului.
Art. 7. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar

Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 68
din 25 iunie 2008
Retragerea licenţei de emisie, eliberate
întreprinderii „Elecservice-prim” SRL din mun. Bălţi
pentru studioul TV prin cablu „ESP” din aceeaşi localitate
La 12.04.2005, prin Decizia CCA nr. 25, întreprinderii „Elecservice-prim” SRL din mun.
Bălţi i-a fost eliberată Licenţa de emisie nr. 013437 pentru retransmisia canalelor TV în mun.
Bălţi. Recent, întreprinderea nominalizată a solicitat retragerea licenţei de emisie pe motiv că
reţeaua de cablu a fost vîndută.
În temeiul celor constatate şi în baza Art. 27 (1) lit. h) al Codului audiovizualului nr. 260XVI din 27.07.06, Art. 27, 38 (1), d) ale Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se retrage Licenţa de emisie seria A MMII, nr. 013437 din 12.04.2005, eliberată
întreprinderii „Elecservice-prim” SRL din mun. Bălţi pentru studioul de televiziune prin cablu
„ESP” din aceeaşi localitate.
Art. 2. Dosarul studioului TV prin cablu „ESP” se păstrează în arhivă.
Art. 3. Modificările respective se introduc în Registrul de licenţiere.
Art. 4. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar

Constantin Bîrcă
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DECIZIE nr. 69
din 25 iunie 2008
Cu privire la serviciile de programe
difuzate de canalul TV „Боец” (Federaţia Rusă)
Asociaţia Patronală a Radiodifuzorilor din Republica Moldova cere reexaminarea Deciziei
nr. 27 din 22 februarie 2007, prin care Consiliul Coordonator al Audiovizualului a interzis
retransmisia pe teritoriul Republicii Moldova a programelor canalului de televiziune „Боец” din
Federaţia Rusă.
În cadrul şedinţei publice s-a propus ca retransmisia serviciului de programe difuzat de
canalul TV „Боец” (Federaţia Rusă) pe teritoriul Republicii Moldova să fie efectuată de către
distribuitorii de servicii numai în intervalul orar 22.00 – 07.00, cu respectarea următoarelor
condiţii tehnice şi de informare a abonatului:
a)receptorul abonatului trebuie să fie prevăzut cu un sistem de blocare a accesului,
denumit în continuare sistem de control parental, diferit de sistemul de control al accesului la
pachetele de servicii oferite;
b)
sistemul de control parental trebuie să permită accesul la serviciile de programe
restricţionate copiilor, în baza unui cod personal format din cel puţin 4 cifre; cifrele nu trebuie
să fie vizibile pe ecran în momentul tastării;
c)sistemul de control parental trebuie să fie perfect sincronizat cu programele din această
categorie, trebuie să rămână activ pe toată perioada în care se oferă aceste categorii de
programe, iar accesul trebuie să fie reblocat în orice situaţie în care se modifică contextul
vizionării (schimbarea programului, trecerea sistemului de recepţie în stare de veghe, la
schimbarea decodorului sau a cartelei de acces, după realimentarea cu tensiune);
d)
în cadrul instrucţiunilor de utilizare, distribuitorul de servicii trebuie să explice,
în termeni simpli şi clari, modul de funcţionare a sistemului de control parental, necesitatea
stabilirii codului personal de acces şi păstrarea confidenţialităţii acestuia;
e)în momentul punerii în funcţiune a sistemului de recepţie, distribuitorul de servicii are
obligaţia să stabilească, împreună cu abonatul, codul personal de acces; se recomandă evitarea
stabilirii codului <<1234>> sau a unui cod format din aceeaşi cifră.
Unii membri ai CCA au considerat că revocarea Deciziei nominalizate este prematură din
următoarele motive: programele canalului de televiziune „Боец” din Federaţia Rusă conţin
scene cu exces de violenţă şi naturalism care pot acţiona nefast asupra minorilor, influenţîndu-le
psihicul, pot fi preluate de ei la momentul aflării în afara supravegherii maturilor; retransmiterea
programelor postului de televiziune „Боец” contravine prevederilor Art. 6 (2) al Codului
audiovizualului (Este interzisă difuzarea unor programe susceptibile de a afecta grav
dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor), Art. 7 (2) al Convenţiei Europene cu
privire la Televiziunea Transfrontalieră; propunerile Asociaţiei Patronale a Radiodifuzorilor
actualmente nu pot fi realizate din lipsă de posibilităţi tehnologice, materiale, financiare,
asigurare, control etc.
În temeiul celor constatate, potrivit prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Revocarea Deciziei CCA nr. 27 din 22 februarie 2007 Cu privire la serviciile de
programe difuzate de canalul TV „Боец” (Federaţia Rusă), solicitată de Asociaţia Patronală a
Radiodifuzorilor din Republica Moldova, nu a întrunit numărul necesar de voturi (S-a votat: 3
pro, 4 contra).
Art. 2. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial şi se plasează pe pagina web a
CCA.
Art. 3. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia monitorizare şi
Direcţia expertiză şi licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
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Secretar

Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 70
din 25 iunie 2008
Modificarea Deciziei „Cu privire la relaţiile
contractuale de locaţiune dintre distribuitorii de servicii
audiovizuale” Nr. 14 din 12 februarie 2008
În conformitate cu Art. 40 al Codului Audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006
(publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 131 din 18.08.2006) Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Decizia nr. 14 din 12.02.2008 a Consiliului Coordonator al Audiovizualului
(Monitorul Oficial, nr. 69-71 din 04 aprilie 2008), se modifică după cum urmează:
În partea de constatare, cuvintele „Legii cu privire la arendă nr. 861-XII din 14.01.92” se
substituie prin cuvintele „Codului Civil nr. 1107-XV din 06.06.2002”.
Art. 2. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial şi pe pagina web a Consiliului
Coordonator al Audiovizualului.
Art. 3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Secretarul Consiliului
Coordonator al Audiovizualului.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe Gorincioi
Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 71
din 25 iunie 2008
Raport privind activitatea
Consiliului Coordonator al Audiovizualului
în trimestrul II al anului 2008
În conformitate cu Art. 49 (5) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aprobă Raportul privind activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului
în trimestrul II al anului 2008 (se anexează).
Art. 2. Raportul privind activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în
trimestrul II al anului 2008 se dă publicităţii.
Art. 3. Controlul privind executarea prezentei Decizii îl exercită Secretarul CCA.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe GORINCIOI
Constantin BÎRCĂ
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DECIZIA nr. 72
din 29 august 2008
Cu privire la Caietul de sarcini al IPNA
Compania „Teleradio- Moldova” pentru anul 2009
Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio- Moldova” pentru anul 2009 a fost examinat
public. În procesul audierilor reprezentanţilor instituţiei nominalizate şi a dezbaterilor s-au înaintat
anumite obiecţii, sugestii şi propuneri la tema abordată.
În conformitate cu prevederile Art. 40 (1) e), 58 b), 62 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI
din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Ca urmare a votării (4 pro, 4 contra) Caietul de sarcini al IPNA Compania „TeleradioMoldova” pentru anul 2009 va fi reexaminat ulterior.
Art. 2. Consiliul de Observatori, conducerea IPNA Compania „Teleradio- Moldova” va ţine cont
de observaţiile, sugestiile şi recomandările CCA întru perfectarea şi prezentarea Caietului de sarcini al
IPNA Compania „Teleradio - Moldova” pentru anul 2009 spre avizare.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe Gorincioi
Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 73
din 29 august 2008
Despre Programul de măsuri privind optimizarea activităţii CCA
şi a instituţiilor audiovizualului
În conformitate cu Hotărîrea nr. 159-XVI din 4 iulie 2008 asupra raportului cu privire la
activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în anul 2007 a Parlamentului Republicii
Moldova instituţia respectivă a fost obligată să analizeze propunerile înaintate de organele de lucru şi
de deputaţi şi să elaboreze un program de măsuri în vederea optimizării activităţii sale, precum şi a
tuturor instituţiilor audiovizualului din ţară.
Programul nominalizat a fost examinat şi dezbătut public. În temeiul celor constatate, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aprobă Programul de acţiuni al CCA privind optimizarea activităţii Consiliului
Coordonator al Audiovizualului şi a instituţiilor audiovizualului din ţară (se anexează).
Art. 2. Programul de acţiuni al CCA privind optimizarea activităţii Consiliului Coordonator al
Audiovizualului şi a instituţiilor audiovizualului din ţară se prezintă Comisiei pentru cultură, ştiinţă,
învăţămînt, tineret, sport şi mijloace de informare în masă a Parlamentului Republicii Moldova.
Anexă
“Aprobat” prin Decizia CCA
nr. 73 din 29 august 2008
Preşedinte___________________________Gheorghe GORINCIOI
PROGRAMUL
DE ACŢIUNI AL CCA
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PRIVIND OPTIMIZAREA ACTIVITĂŢII CONSILIULUI COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI ŞI A INSTITUŢIILOR AUDIOVIZUALULUI DIN ŢARĂ
(în lumina hotărîrii Parlamentului RM nr. 159-xvi din 04 iulie 2008)
№

Denumirea activităţii

Colaborare

1

Crearea Comisiei mixte de experţi pentru identificarea,
proiectarea şi instalarea echipamentului tehnic necesar pentru
dezvoltarea Centrului de monitorizare din mun. Chişinău

2

Organizarea şi petrecerea seminarului
„Implementarea Codului Audiovizualului:
perspective”

zonal nord:
probleme şi

3

Organizarea
şi
petrecerea
seminarului
„Implementarea Codului Audiovizualului:
perspective”

zonal
sud:
probleme şi

Perioada
implementării
Ministerul
Dezvoltării Trimestrul III
Informaţionale,
ÎS
Centrul Naţional pentru
Frecvenţe Radio, ÎS
Radiocomunicaţii
Asociaţia
Presei Trimestrul III
Electronice, Programul
Mass-Media al Fundaţiei
Soros-Moldova,
Administraţiile publice
locale, Agenţia Suedeză
pentru Dezvoltare şi
Cooperare
Internaţională,
Ministerul
Dezvoltării
Informaţionale,
ÎS
Centrul Naţional pentru
Frecvenţe Radio, ÎS
Radiocomunicaţii,
Agenţia Naţională pentru
Reglementare
în
Comunicaţii Electronice
şi
Tehnologia
Informaţiei,
Asociaţia
drepturi de autor şi
conexe
Asociaţia
Presei Trimestrul III
Electronice, Programul
Mass-Media al Fundaţiei
Soros-Moldova,
Administraţiile publice
locale, Agenţia Suedeză
pentru Dezvoltare şi
Cooperare
Internaţională,
Ministerul
Dezvoltării
Informaţionale,
ÎS
Centrul Naţional pentru
Frecvenţe Radio, ÎS
Radiocomunicaţii,
Agenţia Naţională pentru
Reglementare
în
Comunicaţii Electronice
şi
Tehnologia
Informaţiei,
Asociaţia
drepturi de autor şi
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4

Organizarea şi petrecerea Conferinţei: „Audiovizualul public şi
studiourile independente: valenţele cooperării”

5

Crearea Comisiei mixte cu privire la implementarea televiziunii
digitale în Republica Moldova şi elaborarea de propuneri
privind modificarea Codului Audiovizualului la acest capitol

6

Organizarea şi petrecerea atelierului de lucru: „Implementarea
televiziunii digitale în Republica Moldova”

7

Organizarea
şi petrecerea Conferinţei internaţionale:
„Implementarea televiziunii digitale în Republica Moldova”

conexe
Asociaţia
Presei
Electronice, Programul
Mass-Media al Fundaţiei
Soros-Moldova,
Administraţiile publice
locale, Agenţia Suedeză
pentru Dezvoltare şi
Cooperare
Internaţională, Asociaţia
drepturi de autor şi
conexe
Asociaţia
Presei
Electronice, Organizaţia
pentru Securitate şi
Cooperare în Europa,
Ministerul
Dezvoltării
Informaţionale,
ÎS
Centrul Naţional pentru
Frecvenţe Radio, ÎS
Radiocomunicaţii,
Agenţia Naţională pentru
Reglementare
în
Comunicaţii Electronice
şi
Tehnologia
Informaţiei, Ministerul
Dezvoltării
Informaţionale
Asociaţia
Presei
Electronice, Organizaţia
pentru Securitate şi
Cooperare în Europa,
Ministerul
Dezvoltării
Informaţionale,
ÎS
Centrul Naţional pentru
Frecvenţe Radio, ÎS
Radiocomunicaţii,
Agenţia Naţională pentru
Reglementare
în
Comunicaţii Electronice
şi
Tehnologia
Informaţiei
Asociaţia
Presei
Electronice, Organizaţia
pentru Securitate şi
Cooperare în Europa,
Ministerul
Dezvoltării
Informaţionale,
ÎS
Centrul Naţional pentru
Frecvenţe Radio, ÎS
Radiocomunicaţii,
Agenţia Naţională pentru

Trimestrul III

Trimestrul III

Trimestrul III

Trimestrul III
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8
9

Organizarea trainig-ului de reciclare a colaboratorilor de creaţie
din instituţiile audiovizuale regionale
Crearea Comisiei mixte şi elaborarea de propuneri pentru
modificarea Legii cu privire la publicitate

10

Organizarea şi petrecerea Reuniunii cu privire la modificarea
Legii cu privire la publicitate

11

Perfecţionarea mecanismului de organizare a concursului şi
elaborarea criteriilor privind eliberarea licenţelor de emisie
Perfecţionarea procedurilor de control privind executarea
deciziilor adoptate de CCA:
- cu privire la obligaţia rdiodifuzorilor de a plasa pe ecran pe
parcursul filmelor televizate a censurilor de vârstă;
- privind obligaţia radiodifuzorilor de a comunica publicului
motivul şi obiectul sancţiunii în cazul aplicării acesteia;
- cu privire la procentul muzicii autohtone din volumul total al
emisiei muzicale al posturilor de radio şi televiziunilor
muzicale;
În caz de necesitate se vor face modificările de rigoare ale
Deciziilor respective şi se va atrage o atenţie deosebită modului
de executare a acestora de către radiodifuzorii din Republica
Moldova

12

Reglementare
în
Comunicaţii Electronice
şi
Tehnologia
Informaţiei, Programul
Mass-Media al Fundaţiei
Soros-Moldova, Agenţia
Suedeză
pentru
Dezvoltare şi Cooperare
Internaţională,
Ministerul
Dezvoltării
Informaţionale
Asociaţia
Presei
Electronice
Asociaţia
Presei
Electronice, Programul
Mass-Media al Fundaţiei
Soros-Moldova, Agenţia
Suedeză
pentru
Dezvoltare şi Cooperare
Internaţională, Agenţia
Naţională
pentru
Protecţia Concurenţei,
Asociaţia
Agenţiilor
publicitare din Republica
Moldova
Asociaţia
Presei
Electronice, Programul
Mass-Media al Fundaţiei
Soros-Moldova, Agenţia
Suedeză
pentru
Dezvoltare şi Cooperare
Internaţională, Agenţia
Naţională
pentru
Protecţia Concurenţei,
Asociaţia
Agenţiilor
publictare din Republica
Moldova
Asociaţia
Presei
Electronice
Asociaţia
Presei
Electronice

Trimestrul III
Trimestrul III

Trimestrul III

Trimestrul III
Trimestrul III
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13
14
15

16

17

18

19

Crearea şi consolidarea capacităţilor serviciului de presă, în
scopul sporirii transparenţei deciziilor adoptate
Elaborarea „Statului de reglementare a conţinutului în
audiovizual”
Iniţierea unor campanii de monitorizare vizînd:
Calitatea limbii la posturile TV şi radio;
Desenele animate, filmele televizate şi clipurile muzicale cu
privire la conţinutul scenelor imorale, de violenţă şi pornografie
cu scopul asigurări protecţiei minorilor;
Publicitatea la produsele medicamentoase.
Elaborarea unui chestionar al frecvenţelor conform solicitărilor
radiodifuzorilor

Trimestrul III
Asociaţia
Presei Trimestrul III
Electronice
Academia de Ştiinţe, Trimestrul III
Agenţia de Stat pentru
Protecţia
Moralităţii,
Agenţia Medicamentului

Ministerul
Dezvoltării Trimestrul III
Informaţionale,
ÎS
Centrul Naţional pentru
Frecvenţe Radio, ÎS
Radiocomunicaţii
Afacerilor Trimestrul III
Primirea modelului certificatului prevăzut în art. 4 al Acordului Ministerul
vizînd facilitarea circulaţiei internaţionale a materialului vizual Externe şi Integrare
Europeană
şi auditiv cu caracter educativ, ştiinţific şi cultural
Notă: Aderarea la acest document internaţional este un obiectiv
prevăzut în Caietul de Sarcini al CCA în vederea realizării
Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană.
Presei Trimestrul III
Elaborarea unui Raport trimestrial privind calcularea taxei de Asociaţia
Electronice
reglementare care să conţină următoarea informaţie:
Nr Indicator Marime Cifra de afaceriSuma taxei
calculata (lei)
a
d/o i
(lei)
col.3* col.4/100
primei
rd.010
(%)
RPRF
1
2
3
4
5
1
Taxa de
reglemen
tare
Total spre calcul
Radiodifuzorii, trimestrial, pînă la data de 15 a lunii
următoare trimestrului de gestiune, vor fi obligaţi să prezinte
raportul privind calculul taxei de reglementare şi să achite pe
contul CCA taxa specificată în raport.
Notă: În urma elaborării Regulamentului cu privire la
gestionarea Fondului de susţinere a radiodifuzorilor şi începerii
acumulării pe contul extrabugetar al CCA a procentului din
Cifra de Afaceri a radiodifuzorilor, au apărut neclarităţi atît
pentru contabilitatea CCA, cît şi pentru radiodifuzori.
Pentru contabilitate nu este clară baza de calcul (cifra de
afaceri) a procentului ce trebuie achitat pentru fiecare perioadă
de gestiune ( trimestru), din acest motiv unii dintre radiodifuzori
sînt avertizaţi în scris pentru faptul că nu-şi onorează
obligaţiunile faţă de CCA, însă aceştia pretind că nu au
activitate pentru perioada în cauză, respectiv că cifra de afaceri
privind activitatea audiovizuală ar fi nulă.
Presei Trimestrul IV
Organizarea şi petrecerea training-ului: „Dezvoltarea Asociaţia
studiourilor TV prin cablu din Republica Moldova, în contextul Electronice, Programul
implementării Codului Audiovizualului: Probleme şi Mass-Media al Fundaţiei
Soros-Moldova, Agenţia
perspective ”.
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Organizarea şi petrecerea Reuniunii: „Protecţia drepturilor de
autor şi conexe în domeniul audiovizualului”

21

Asigurarea
suportului
financiar
privind
participarea
reprezentanţilor CCA în cadrul sesiunilor de lucru ale
organizaţiilor internaţionale specializate în domeniul massmediei audiovizuale.
Notă: Consiliul Coordonator al Audiovizualului desfăşoară o
amplă activitate pe plan extern participînd în calitate de
membru în cadrul Platformei Europene a Audiovizualului. În
cadrul acesteia, Consiliul beneficiază de o serie de avantaje,
deloc neglijabile, precum: schimbul de informaţii privind
procesul de implementare a legislaţiei europene din domeniu,
asistenţa logistică în tratarea problemelor ce ţin de
interpretarea standardelor şi normelor europene
Asigurarea suportului financiar privind efectuarea vizitelor de
informare şi documentare în statele Uniunii Europene a căror
experienţă în reglementarea activităţii audiovizuale este notorie.
Notă: Pe parcursul anului 2007, colaboratorii CCA au efectuat
mai multe vizite în ţările europene – Ungaria, Franţa, Bulgaria,
România – de unde a fost preluată experienţa de lucru a
acestora. Astfel, vizitînd Comisia Naţională pentru Radio şi
Televiziune a Republicii Ungare, reprezentanţii CCA au urmărit
procesul de lucru în cadrul subdiviziunii de monitorizare a
programelor audiovizuale, au specificat care este echipamentul
tehnic necesar pentru modernizarea Centrului de Monitorizare
din Chişinău şi modalităţile de operare; în Consiliul Naţional al
Audiovizualului din România ei au avut ocazia să urmărească
modul de activitate a inspectorilor în teritoriu, ulterioraplicat
cu succes de către Centrele de monitorizare regionale ale CCA
Solicitarea lunar/ trimestrială de la Consiliul de Observatori al
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a informaţiei cu privire
la „Asigurarea şi consolidarea independenţei editoriale a IPNA
Compania „Tleradio-Moldova”
Notă: Acest obiectiv este prevăzut atît în Caietul de Sarcini al
CCA în vederea realizării Planului de Acţiuni Republica

22

23

Suedeză
pentru
Dezvoltare şi Cooperare
Internaţională,
Ministerul
Dezvoltării
Informaţionale,
Asociaţia Patronală a
Cabliştilor din RM
Asociaţia drepturi de Trimestrul IV
autor
şi
conexe,
Asociaţia Patronală a
Cabliştilor din Republica
Moldova,
Asociaţia
Presei
Electronice,
Programul Mass-Media
al
Fundaţiei
SorosMoldova,
Agenţia
Suedeză
pentru
Dezvoltare şi Cooperare
Internaţională
Ministerul
Afacerilor Trimestrul IV
Externe şi Integrare
Europeană,
Ministerul
Finanţelor

Ministerul
Afacerilor Trimestrul IV
Externe şi Integrare
Europeană,
Ministerul
Finanţelor

Trimestrul IV
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Moldova – Uniunea Europeană, cît şi în Priorităţile Agendei de
Integrare Europeană pentru anul 2008. Conform Codului
audiovizualului, art. 8(4): Sînt interzise ingerinţele de orice fel
în conţinutul, forma sau modalităţile de prezentare a
elementelor serviciilor de programe din partea autorităţilor
publice sau a oricăror alte persoane din afara instituţiei
audiovizualului”, aceste obligaţiuni referindu-se la Consiliul de
Observatori
Semnarea acordurilor de cooperare cu instituţiile audiovizuale
din statele comunitare prin utilizarea canalelor diplomatice.
Notă: Consiliul Coordonator al Audiovizualului a remis MAEIE
propunerile sale în vederea intensificării colaborării cu
instituţiile de reglementare în domeniul audiovizual din statele
europene: Ungaria, Bulgaria, Polonia, România – prin
semnarea Acordurilor de colaborare
Preşedinte
Secretar

Ministerul
Afacerilor Trimestrul IV
Externe şi Integrare
Europeană,
Ministerul
Finanţelor

Gheorghe GORINCIOI
Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 74
din 2 septembrie 2008
Cu privire la eliberarea autorizaţiilor de retransmisie
„AMT” SRL, „Megan TV” SA, SC „Vicsandi-Prim” SRL,
SC „Progicser” SRL, „TSV-COM” SRL
şi a licenţei de emisie „Radioul Local” SRL
„AMT” SRL din mun. Chişinău, fondatoarea studioului de televiziune prin cablu „Satelit
TV”, insistă, repetat, să i se elibereze Autorizaţia de retransmisie pentru următorul termen de
activitate. În afară de zona actuală de acoperire (orăşelul Aeroport, sectoarele Botanica,
Ciocana şi Rîşcani ale mun. Chişinău) mai doreşte să-şi extindă raza de emisie şi asupra
sectoarelor Buiucani şi Centru.
Societatea pe Acţiuni „Megan TV” din mun. Chişinău, fondatoarea studioului de
televiziune prin cablu „TV Prim”, solicită eliberarea Autorizaţiei de retransmisie pentru
următorul termen de activitate (valabilitatea licenţei precedente a expirat la 08.07.2008). Cu
cereri de eliberare a autorizaţiilor de retransmisie s-au mai adresat Societatea comercială
„Vicsandi-Prim” SRL din s. Tîrnova, rn. Donduşeni, pentru studioul TV prin cablu „VicsandiTV” din aceeaşi localitate; Societatea comercială „Progicser” SRL din mun. Chişinău pentru
studioul TV prin cablu „Progicser” din s. Pecişte, rn. Rezina; Societatea cu Răspundere
Limitată „TSV-COM” din mun. Chişinău, fondatoarea studioului de televiziune prin cablu
„TSV-COM” pentru următorul termen de activitate (valabilitatea actualei licenţe expiră la
20.09.2008), iar Întreprinderea „Radioul Local” SRL din s. Chişcăreni, rn. Sîngerei, a depus
setul necesar de documente privind obţinerea Licenţei de emisie pentru postul prin fir „Radio
Chişcăreni”.
Ca urmare a examinării cererilor şi în conformitate cu prevederile Art. 23, 28 ale Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.06, Art. 18-20 şi 30-35 ale Regulamentului cu privire la
procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi autorizaţiilor de retransmisie,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
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Art. 1. Dat fiind că „AMT” SRL din mun. Chişinău (director Fiodorova S.), în repetate
rînduri, a încălcat rigorile Art. 9, 11, 28, 29 ale Codului audiovizualului, nu a luat în calcul
obiecţiile, sugestiile, propunerile membrilor CCA, de fiecare dată prezentînd aceleaşi
documente, activează în continuare fără autorizaţie, cererea privind eliberarea Autorizaţiei de
retransmisie pentru studioul de televiziune prin cablu „Satelit TV” din or. Aeroport, sectoarele
Botanica, Ciocana, Buiucani, Centru şi Rîşcani ale mun. Chişinău SE RESPINGE (S-a votat: 2
pro, 6 contra).
Art. 2. Pe motiv că Societatea pe Acţiuni „Megan TV” din mun. Chişinău (director
Maican A.) nu a respectat prevederile Art. 9, 28, 29 ale Codului audiovizualului cererea privind
eliberarea Autorizaţiei de retransmisie pentru studioul TV prin cablu „TV Prim” din or.
Glodeni, satele Petrunea şi Ciuciulea, rn. Glodeni, com. Truşeni, mun. Chişinău, SE
RESPINGE (S-a votat: 4 pro, 4 contra).
Art. 3. Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii „Vicsandi-Prim” SRL din
s. Tîrnova, rn. Donduşeni (directorul dl Chiperi V.) pentru studioul de televiziune prin cablu
„Vicsandi-TV” din s. Tîrnova, rn. Donduşeni (S-a votat: 6 pro, 2 contra).
Art. 4. Se aprobă lista canalelor TV retransmise de către studioul TV prin cablu
„Vicsandi-TV” din s. Tîrnova, rn. Donduşeni (16 canale): Moldova 1, 2 Plus, PRO TV
Chişinău, Telesport, Minimax, Favorit TV, Naţional TV, Euro TV Chişinău, Pervîi canal
Moldova, TV Dixi, Muzica TV, NIT, N 4, RTR Planeta, India TV, TV 3 (S-a votat: 6 pro, 2
contra).
Art. 5. Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii „Progicser” SRL din mun.
Chişinău (directorul dl Voloşciuc Gh.) pentru studioul de televiziune prin cablu „Progicser” din
s. Pecişte, rn. Rezina (S-a votat: 6 pro, 2 contra).
Art. 6. Se aprobă lista canalelor TV retransmise de către studioul TV prin cablu
„Progicser” din s. Pecişte, rn. Rezina (19 canale): Moldova 1, N 4, NIT, TV Dixi, Pervîi canal
Moldova, Muzica TV, 2 Plus, Euro TV Chişinău, PRO TV Chişinău, N 24, Favorit TV,
Naţional TV, Minimax, Inter+, RTR Planeta, Ohota i rîbalka, Sport Planeta, Kto esti Kto, India
TV(S-a votat: 6 pro, 2 contra).
Art. 7. Pe motiv că „TSV-COM” SRL din mun. Chişinău (director Pîrgari S.) nu a
respectat prevederile Art. 9 (2), 28 ale Codului audiovizualului, Art. 33 (3) din Regulamentul
cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de
retransmisie cererea privind eliberarea Autorizaţiei de retransmisie pentru studioul TV prin
cablu „TSV-COM ” din or. Durleşti, s. Dumbrava (com. Truşeni), sectoarele Centru şi
Buiucani, mun. Chişinău SE RESPINGE (S-a votat unanim).
Art. 8. Se eliberează Licenţa de emisie întreprinderii „Radioul Local” SRL din s.
Chişcăreni, rn. Sîngerei (director Grosu L.) pentru postul de radio prin fir „Radio Chişcăreni”
din aceeaşi localitate (S-a votat unanim).
Art. 9. Se aprobă grila de emisie a postului de radio prin fir „Radio Chişcăreni” (S-a votat
unanim).
Art. 10. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar
Constantin Bîrcă
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DECIZIA nr. 75
din 2 septembrie 2008
Cu privire la aprobarea listelor de canale
şi modificarea condiţiilor la licenţa de emisie
În baza contractelor încheiate pentru anul 2008, întreprinderile:
„BELTIVI COM” SRL din mun. Chişinău (fondatoarea studioului TV prin cablu
„Omega TV” din sec. Buiucani, mun. Chişinău); „Vertamar” SRL din or. Ungheni
(fondatoarea studioului TV prin cablu „VTI”); „Artobago” SRL din s. Corten, rn. Taraclia
(fondatoarea studioului TV prin cablu „Cortel” din aceeaşi localitate); „Cim SAT-TV” SRL
din or. Cimişlia (fondatoarea studiourilor TV prin cablu „CITV” din aceeaşi localitate);
„Rufnat” SRL din or. Cricova (fondatoarea studioului TV prin cablu „Rufnat TV” din aceeaşi
localitate), solicită aprobarea noilor liste de canale.
În baza avizelor organelor administraţiei publice locale, întreprinderile: „Vertamar” SRL
din or. Ungheni, fondatoarea studioului TV prin cablu „VTI”, solicită extinderea razei de
emisie asupra s. Olăneşti, rn. Ştefan Vodă; „CTC Alfa” SA din mun. Chişinău, fondatoarea
studioului TV prin cablu „Alfa”, solicită repetat extinderea razei de emisie asupra s. Dumbrava,
com. Truşeni, mun. Chişinău; „Andridan Impex” SRL din com. Bacioi, fondatoarea studioului
TV prin cablu „Andridan TV”, solicită extinderea razei de emisie asupra s. Piatra Albă, com.
Mileştii Mici, rn. Ialoveni, şi s. Brăila, com. Bacioi , mun. Chişinău; Întreprinderea
„CONCESSION” SRL din mun. Bălţi, fondatoarea studiourilor TV prin cablu „Orizont TV”,
solicită excluderea mun. Bălţi din raza de emisie a studioului; „Vlas TV Service” SRL din or.
Orhei, fondatoarea studioului TV prin cablu „Vlas TV” din rn. Orhei, solicită excluderea s,
Cucuruzeni, rn. Orhei din raza de emisie a studioului.
Conform prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului
CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi
a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a
Parlamentului Republicii Moldova, şi în temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 40
canale) de către studioul TV prin cablu „Omega TV” din sec. Buiucani, mun. Chişinău:
Moldova 1, 2 Plus, TV-5, Minimax, Telesport, Naţional TV, N 24, Favorit TV, PRO TV
Chişinău, Acasă, Eurosport 2, Alfa Omega TV, TV Neptun, Taraf TV, Euro TV- Chişinău,
Pervîi canal Moldova, TVC 21, TV 7, NIT, TV Dixi, N 4, Muzica TV, Mega TV, Eurosport,
Inter +, RTR Planeta, Ren TV, Bravo, RTVi, RTVi Naşe Kino, Detskii Mir, Euronews, TV 3
Moldova, National Geografic, Discovery Channel, India TV, Mnogo TV, History, TV 1000
Russkoe Kino, RBK.
Art. 2. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 51
canale) de către studioul TV prin cablu „VTI” din Ungheni: Moldova 1, TVR-1, Bravo, TV
Dixi, TV 7, Pervîi canal Moldova, NIT, PRO TV Chişinău, 2 Plus, Euro TV- Chişinău,
Naţional TV, TV Neptun, TVR de Mîine, N 24, Minimax, Favorit TV, Acasă, Alfa Omega
TV, Taraf TV, Etno TV, Explorer, History, Discovery Channel, Animal Planet, National
Geografic, Eurosport, Ren TV, India TV, Mnogo TV, 365 Dnei, Detskii Mir, Planeta Sport,
RTR Planeta, TV 3 Moldova, Auto+, Mir, Soiuz, Soverşeno Sekretno, RBK, Dom Kino,
Teleneanea, Mega TV, Fenix – Art, Ohota i rîbalka, UTR, Sport-1, O-TV, Pervîi muzîcalinîi
canal, TV 1000, TV XXI, Euronews.
Canalul „Minimax” va fi retransmis doar după prezentarea contractului respectiv.
Art. 3. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 25
canale) de către studioul TV prin cablu „Cortel” din s. Corten, rn. Taraclia: Moldova 1, NIT,
Pervîi canal Moldova, TV 7, TV Dixi, Muzica TV, Minimax, Euro TV- Chişinău, TV
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Neptun, N 4, BTV, Folklore, 7 days TV, BBT, Estate TV, Europe TV, Balkanika, Travel TV,
Bravo, RTR Planeta, Ren TV, Kuhnea TV, Detskii Mir, Naşe Kino, Planeta Sport.
Canalul „Minimax” va fi retransmis doar după prezentarea contractului respectiv.
Art. 4. Pe motiv că „Cim Sat-TV” SRL din or. Cimişlia nu a respectat prevederile Art. 28
din Codul audiovizualului, cererea privind aprobarea noii liste a canalelor retransmise (cu
eliberarea unui formular nou, 20 canale) de către studioul TV retransmise prin cablu SE
RESPINGE.
Art. 5. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 40
canale) de către studioul TV prin cablu „Rufnat TV” din or. Cricova: Moldova 1, Pervîi canal
Moldova, 2 Plus, PRO TV Chişinău, TV Dixi, NIT, TV 7, Minimax, Naţional TV, N 24,
Favorit TV, Taraf TV, Acasă, Bravo, N 4, TVC-21, Muzica TV, Inter +, 1+1, India TV, Naşe
Kino, Detskii Mir, TV 3 Moldova, Ohota i rîbalka, Euro TV- Chişinău, Eurosport,
Euronews, National Geografic, Eurosport 2, Jetix, Russkaia noci, Discovery Channel,
Animal Planet, Mega TV, RTR Planeta, Comedia TV, RBK, Senso, Auto+, 24.
Canalele „PRO TV Chişinău”, „Acasă” şi „Auto +” vor fi retransmise doar după
prezentarea contractelor respective.
Art. 6. Se modifică, fără eliberarea unui formular nou, Autorizaţia de retransmisie seria
AB, nr. 000029 04.12.07, eliberată „Vertamar” SRL din or. Ungheni, fondatoarea studioului
TV prin cablu „VTI”, prin includerea în aria de emisie a s. Olăneşti, rn. Ştefan Vodă.
Art. 7. Se modifică, fără eliberarea unui formular nou, Licenţa de emisie seria A MMII,
nr. 014572 din 23.05.06, eliberată „CTC Alfa” SA din mun. Chişinău, fondatoarea studioului
TV prin cablu „Alfa”, prin includerea în aria de emisie a s. Dumbrava, com. Truşeni, mun.
Chişinău.
Art. 8. Se modifică, fără eliberarea unui formular nou, Licenţa de emisie seria A MMII,
nr. 003397 din 12.10.04, eliberată „Andridan Impex” SRL din com. Bacioi, fondatoarea
studioului TV prin cablu „Andridan TV”, prin includerea în aria de emisie a s. Piatra Albă,
com. Mileştii Mici, rn. Ialoveni şi s. Brăila, com. Bacioi , mun. Chişinău.
Art. 9. Se modifică, fără eliberarea unui formular nou, Licenţa de emisie seria A MMII,
nr. 003251 din 11.03.03, eliberată „CONCESSION” SRL din mun. Bălţi, fondatoarea
studioului TV prin cablu „Orizont TV”, prin excluderea din aria de emisie a mun. Bălţi.
Art. 10. Se modifică, fără eliberarea unui formular nou, Licenţa de emisie seria A MMII,
nr. 014524 din 13.09.05, eliberată „Vlas TV Service” SRL din or. Orhei, fondatoarea studioului
TV prin cablu „Vlas TV” din rn. Orhei, prin excluderea din aria de emisie a s. Cucuruzeni, rn.
Orhei.
Art. 11. Formularele vechi ale listelor de canale se păstrează în dosarul titularului şi se
declară nevalabile.
Art. 12. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe Gorincioi
Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 76
din 2 septembrie 2008
Cu privire la modul de respectare a condiţiilor
la licenţele de emisie de către ÎPS “Interservicii” SRL
şi „MEGAN TV” SA
În perioada 17-19 iulie curent au fost controlate întreprinderile ÎPS “Interservicii” SRL
din or. Făleşti şi „MEGAN TV” SA din mun. Chişinău. Ca urmare a controlului activităţii
titularilor de licenţă de emisie nominalizaţi, s-au constatat următoarele:
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I. ÎPS “Interservicii” SRL (fondatoarea studioului TV prin cablu “Inter TV” din or.
Făleşti) nu respectă Art. 18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, p. 3.1, lit. c), d) al
condiţiilor la licenţa de emisie seria A MMII nr. 003301 din 15.10.2003, retransmite 34 canale
în loc de 30 aprobate de CCA. Se retransmit, în afara listei de canale, aprobată de CCA,
următoarele 24 canale: TV Shanson, NTV, Rossia, Pervîi canal Rossia, Mnogo TV, NGC,
Novoie Kino, Telesport, Euro TV Chişinău, TV 3, STS, Euronews, NTV Primiera, Ru TV,
India TV, ! TV, Eurosport, 365 Dnei, TV 7 Sport, Etno TV, 1+1, Sarafan, Discovery
Travel, Kuhnea TV. Întreprinderea nominalizată a fost avertizată public prin Decizia CCA nr.
37 din 06.03.2007 pentru nerespectarea listei de canale retransmise.
II. „MEGAN TV” SA (fondatoarea studioului TV prin cablu “TV Prim” din or.
Glodeni, s. Petrunea, rn. Glodeni şi com. Truşeni, mun. Chişinău) activează fără autorizaţie
de retransmisie. Licenţa de emisie seria A MMII nr. 003285 din 08.07.2003, în baza căreia a
activat studioul TV prin cablu “TV Prim”, a expirat la 08.07.2008. La 05.08.2008 întreprinderea
nominalizată a depus un dosar pentru obţinerea autorizaţiei de retransmisie pentru următorul
termen de activitate.
În temeiul celor constatate şi în conformitate cu Art. 28, 29, 37, 38 ale Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Pentru comiterea contravenţiei prevăzute de Art. 38 al. (2), lit. b), e) al Codului
audiovizualului ÎPS “Interservicii” SRL (director Burduja V.), fondatoarea studioului TV prin
cablu “Inter TV” din or. Făleşti, se avertizează public.
Art. 2. ÎPS “Interservicii” SRL va stopa imediat retransmisia canalelor TV care nu sunt
prevăzute de lista aprobată de CCA. Directorul întreprinderii, în termen de 15 zile din data
publicării prezentei Decizii în Monitorul Oficial, va prezenta un raport privind lichidarea
încălcărilor depistate.
Art. 3. Activitatea „MEGAN TV” SA (fondatoarea studioului TV prin cablu “TV Prim”
din or. Glodeni, s. Petrunea, rn. Glodeni, şi com. Truşeni, mun. Chişinău) va fi examinată
ulterior, în temeiul unei investigaţii documentare suplimentare.
Art. 4. În termen de trei luni Direcţia expertiză şi licenţiere va efectua un control repetat
privind constatarea modului de executare a prezentei Decizii.
Art. 5. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere şi consilierul-jurist al CCA.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe Gorincioi
Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 77
din 2 septembrie 2008
Cu privire la aprobarea grilei de emisie
pentru „Radio 7/Радио 7”
Întreprinderea „Aer-Comunicaţie” SRL din mun. Chişinău, fondatoare a postului de radio
„Radio 7/Радио 7”, solicită aprobarea grilei de emisie care prevede punerea pe post a mai multor
emisiuni proprii şi a celor realizate în baza materialului autohton.
În conformitate cu prevederile Art. 39-41 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a
licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului
Republicii Moldova nr. 433-XVI din 28.12.2006, în temeiul actelor prezentate, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
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DECIDE:
Art. 1. Se aprobă grila de emisie a postului de radio „Radio 7/Радио 7”.
Art. 2. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia monitorizare.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe Gorincioi
Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 78
din 2 septembrie 2008
Cu privire la cesiunea licenţei de emisie
a AP „Uniunea Producătorilor de Fonograme şi Videograme”
către Instituţia Privată Centrul de Resurse pentru Copii „SCĂPĂRICI”
La 30 iunie curent AP „Uniunea Producătorilor de Fonograme şi Videograme” şi Instituţia
Privată Centrul de Resurse pentru Copii „SCĂPĂRICI” au solicitat acordul Consiliului
Coordonator al Audiovizualului privind cesiunea licenţei de emisie seria A MMII nr. 014598 din
13.02.2007 (eliberată pentru postul de radio „SCĂPĂRICI”) de la AP „Uniunea Producătorilor
de Fonograme şi Videograme” către Instituţia Privată Centrul de Resurse pentru Copii
„SCĂPĂRICI”. Prin cererea înaintată, cesionarul, Instituţia Privată Centrul de Resurse pentru
Copii „SCĂPĂRICI”, îşi asumă toate obligaţiile ce decurg din licenţa de emisie cesionată.
La cerere Instituţia Privată Centrul de Resurse pentru Copii „SCĂPĂRICI” a anexat
documentele solicitate de către CCA prevăzute de nomenclatorul actelor necesare pentru
eliberarea licenţei de emisie. Ca urmare a cesionării licenţei de emisie, Instituţia Privată Centrul
de Resurse pentru Copii „SCĂPĂRICI” solicită schimbarea denumirii postului de radio
„SCĂPĂRICI” în „Radio 1”.
În conformitate cu prevederile Art. 26, 27 şi 39–41 ale Codului audiovizualului nr. 260XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Art. 25 şi 28 ale Regulamentului cu privire la procedura şi
condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin
Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova şi în temeiul actelor
prezentate de către întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Articol unic: Dat fiind că cesionarea licenţei de emisie seria A MMII nr. 014598 din
13.02.2007, eliberată AP „Uniunea Producătorilor de Fonograme şi Videograme”, către Instituţia
Privată Centrul de Resurse pentru Copii „SCĂPĂRICI” nu păstrează formatul iniţial al postului
de radio „Scăpărici”, solicitarea întreprinderilor respective SE RESPINGE.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe Gorincioi
Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 79
din 30 septembrie 2008
Cu privire la Caietul de sarcini al IPNA
Compania „Teleradio- Moldova” pentru anul 2009
Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio- Moldova” pentru anul 2009 a fost examinat în
şedinţă publică.
În conformitate cu prevederile Art. 40 (1) e), 62 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
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Art. 1. Se oferă aviz la Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio- Moldova” pentru anul
2009.
Art. 2. Consiliul de Observatori, conducerea IPNA Compania „Teleradio- Moldova” va lua în
calcul observaţiile, sugestiile şi recomandările CCA întru perfectarea şi prezentarea Caietului de
sarcini al IPNA Compania „Teleradio - Moldova” pentru anul 2009 Parlamentului Republicii Moldova
spre aprobare.
Art. 3. Prezenta Decizie su publică în Monitorul Oficial al Republcii Moldova.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe GORINCIOI
Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 80
din 30 septembrie 2008
Cu privire la Regulile de audit intern
din cadrul IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
Regulile de audit intern din cadrul IPNA Compania „Teleradio-Moldova” au fost examinate şi
dezbătute public. În conformitate cu prevederile Art. 40 (1) h), 58 d) ale Codului audiovizualului nr.
260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aprobă Regulile de audit intern din cadrul IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.
Art. 2. Consiliul de Observatori, conducerea IPNA Compania „Teleradio- Moldova” va ţine cont
de sugestiile şi recomandările CCA întru perfectarea şi aplicarea Regulilor de audit intern din cadrul
IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.
Art. 3. Prezenta Decizie su publică în Monitorul Oficial al Republcii Moldova.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar

Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 81
din 30 septembrie 2008
Cu privire la activitatea ÎM „Sun Communications” SRL,
„Odihna în faţa ecranului azuriu” SRL
Controlul privind activitatea unor întreprinderi audiovizuale, efectuat recent, a demonstrat
următoarele:
I. ÎM "Sun Communications" SRL. La 10.06.2008 a expirat Licenţa de emisie Seria
AMMII nr. 013425, eliberată pentru studioul cu emisie prin sistemul MMDS “Sun TV” din mun.
Chişinău (24 de canale). La 08 septembrie curent, prin scrisoarea nr. 593, CCA a solicitat
stoparea retransmisiei canalelor TV prin sistemul MMDS şi informarea Consiliului despre
acţiunile întreprinse. La 23 septembrie însă sistemul MMDS al companiei ÎM „Sun
Communications” SRL continua să funcţioneze.
II. „Odihnă în faţa ecranului azuriu” SRL. La 11.03.2008 a expirat Licenţa de emisie
Seria AMMII nr. 003254, eliberată pentru studioul de televiziune prin cablu “Ecran TV” din or.
Cricova. La 18 septembrie curent, prin scrisoarea nr. 631, CCA a solicitat, repetat, stoparea
retransmisiei canalelor de televiziune şi informarea Consiliului despre acţiunile întreprinse. Prin
verificările din 22 septembrie s-a constatat că întreprinderea respectivă activează în continuare,
fără Autorizaţie de retransmisie şi cu licenţa tehnică expirată; nu s-a conformat Deciziilor CCA
nr. 57 din 16.06.2008 şi nr. 29 din 18.03.2008, care prevăd stoparea imediată a activităţii.
În temeiul celor constatate şi în conformitate cu Art. 4 (5), 28, 29, 37, 38 şi 40 ale Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
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DECIDE:
Art. 1. Pentru încălcarea Art. 4 (5), 28 ale Codului audiovizualului, neconformarea
solicitărilor CCA privind stoparea retransmisiei canalelor prin sistemul MMDS, ÎM "Sun
Communications" SRL (fondatoarea studioului TV prin sistemul MMDS “Sun TV” din mun.
Chişinău), în conformitate cu Art. 38 (2) lit. a), e) ale Codului, se avertizează public.
ÎM "Sun Communications" SRL va stopa imediat retransmisia canalelor TV prin sistemul
MMDS; în termen de 10 zile va prezenta CCA un raport privind lichidarea încălcărilor depistate
şi acţiunile întreprinse.
Art. 2. „Odihnă în faţa ecranului azuriu” SRL (fondatoarea studioului TV prin cablu
“Ecran TV” din or. Cricova) se obligă să se conformeze Deciziei CCA nr. 29 din 18.03.2008, să
respecte cu stricteţe prevederile Art. 4 (5), 28 ale Codului audiovizualului, Art. 30, 35 ale
Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie.
„Odihnă în faţa ecranului azuriu” SRL va stopa imediat retransmisia canalelor TV prin
reţeaua de televiziune prin cablu din or. Cricova.
Art. 3. ÎM "Sun Communications" SRL şi „Odihnă în faţa ecranului azuriu” SRL vor
reîncepe activitatea numai după conformarea deplină deciziilor CCA şi obţinerea autorizaţiei de
retransmisie, a licenţei de utilizare a canalelor.
Art. 4. Decizia poate fi contestată în conformitate cu legislaţia contenciosului
administrativ.
Art. 5. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina
web a CCA.
Art. 6. Direcţia expertiză şi licenţiere va efectua un control repetat privind modul
executării prezentei Decizii, rezultatele fiind examinate public.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar

Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 82
din 30 septembrie 2008
Cu privire la eliberarea autorizaţiilor de retransmisie şi a licenţelor de emisie
pentru „TSV-COM” SRL, Î.M. „Moldcell” SA, „Music Master” SRL,
Bursa Imobiliară „LARA” SRL
Întreprinderea „TSV-COM” SRL din mun. Chişinău, fondatoarea studioului de televiziune
prin cablu „TSV-COM” din mun. Chişinău, cere, repetat, eliberarea Autorizaţiei de retransmisie
pentru următorul termen de activitate. Avizul autorităţii locale pentru s. Dumbrava, com.
Truşeni, nu s-a prezentat.
Î.M. „Moldcell” SA din mun. Chişinău solicită eliberarea Autorizaţiei de retransmisie
pentru studioul TV prin sistemul GSM „Moldcell” din mun. Chişinău.
Firma de producţie şi comerţ „Music Master” SRL din mun. Chişinău a depus setul necesar
de documente privind obţinerea Licenţei de emisie pentru postul de televiziune „NOROC”.
Bursa Imobiliară „LARA” SRL din mun. Chişinău vine cu o nouă cerere de obţinere a
licenţei de emisie pentru studioul TV (canal propriu) prin satelit „LARA TV” din aceeaşi
localitate.
Ca urmare a examinării documentelor şi în conformitate cu prevederile Art. 23, 28 ale
Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.06, Art. 18-20 şi 30 -35 ale Regulamentului cu
privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi autorizaţiilor de
retransmisie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
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Art. 1. Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii „TSV-COM” SRL din mun.
Chişinău (director Pîrgaru S.) pentru studioul TV prin cablu „TSV-COM” din mun. Chişinău,
sectoarele Buiucani şi Centru, or. Durleşti.
Art. 2. Se aprobă lista canalelor TV retransmise de către studioul TV prin cablu „TSVCOM” din mun. Chişinău (61): Moldova 1, Pervîi canal Moldova, TV 7, NIT, 2 Plus, PRO TV
Chişinău, Euro TV Chişinău, N 4, TV Dixi, TVC 21, DTV, RTR-Planeta, MIR, Naţional TV,
N 24, Muzica TV, TV- 5 Europe, TV Colorit,(primele 18 canale formează pachetul social),
TVRI, Realitatea TV, Acasa, TV Neptun, Oltenia, Minimax, Favorit TV, Etno TV, Telesport
(rom), Alfa Omega TV, Bravo, RBK, TV 3, Mnogo TV, Dom Kino, Fenix-Art, Komedia TV,
Romantica, India TV, Interesnoe TV, TV Bulivar, Russkaia noci, 365 Dnei, Ohota i Rîbalca,
Auto+, Teleneanea, Soiuz, MTV Russia, RTVI, Belarus TV, Pervîi muzîcalinîi, Inter +, UTR,
Sport-1, Eurosport, DW, TV 1000, Animal Planet, Discovery Channel, NGC, Viasat Explorer,
Viasat History, Radio Plai.
Canalul „Realitatea TV” va fi retransmis după prezentarea contractului.
Art. 3. Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii „Moldcell” SA din mun.
Chişinău (director Baykan Yusuf) pentru studioul TV prin sistemul GSM „Moldcell” din mun.
Chişinău.
Art. 4. Se aprobă lista canalelor TV retransmise de către studioul TV prin sistemul GSM
„Moldcell” din mun. Chişinău: Euro TV Chişinău, PRO TV Chişinău, Telefe M Internaţional,
Muzica TV.
Art. 5. Cererea F.P.C. „Music Master” SRL din mun. Chişinău (director Bînzaru N.)
privind eliberarea licenţei de emisie pentru postul de televiziune „NOROC” din aceeaşi localitate
va fi examinată după prezentarea unei noi grile de emisie, întocmite în conformitate cu rigorile
Codului audiovizualului.
Art. 6. În temeiul Art. 22. „Volumul de publicitate şi teleshopping” al Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.06, cererea Bursei Imobiliare „LARA” SRL din mun.
Chişinău (director Laţanovschi S.) privind eliberarea licenţei de emisie prin satelit pentru postul
de televiziune „LARA TV” din aceeaşi localitate SE RESPINGE (S-a votat: 4 pro, 5 contra).
Art. 7. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar

Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 83
din 30 septembrie 2008
Despre Instrucţiunea cu privire la adoptarea deciziilor motivate
la acordarea licenţelor prin concurs
În conformitate cu Art. 40 şi 41 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006
(Monitorul Oficial nr. 131 din 18.08.2006) Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aprobă Instrucţiunea cu privire la adoptarea deciziilor motivate la acordarea
licenţelor prin concurs (Anexa 1).
Art. 2. Se aprobă modelele: cererea de înscriere la concurs, nomenclatorul actelor pentru
participare (Anexa 2) şi concepţia generală a serviciului de programe (Anexa 3).
Art. 3. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial şi se plasează pe pagina web a
CCA.
Art. 4. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe GORINCIOI
Constantin BÎRCĂ
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Anexa 1
Instrucţiunea
cu privire la adoptarea deciziilor motivate
la acordarea licenţelor prin concurs
1. Prezenta Instrucţiune reglementează condiţiile, criteriile şi procedura de adoptare a
deciziilor motivate privind acordarea licenţelor de emisie prin concurs.
2. Anunţarea şi petrecerea concursurilor pentru frecvenţele şi canalele disponibile se
efectuează separat de concursurile pentru frecvenţele disponibilizate.
3. În conformitate cu Strategia de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe
audiovizuale şi luînd în considerare interesele consumatorului, CCA va anunţa concursuri
tematice pentru frecvenţele disponibile. În ajunul anunţării concursului pentru frecvenţe, CCA
poate organiza consultări şi audieri publice cu scopul precizării concepţiei şi proiectului editorial.
Propunerile societăţii civile vor avea un caracter de recomandare.
4. În conformitate cu Strategia de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe
audiovizuale şi luînd în considerare principiul continuităţii activităţii în domeniul comunicării
audiovizuale a radiodifuzorilor care respectă prevederile legislaţiei în vigoare, CCA este în drept
să anunţe în concurs frecvenţele disponibilizate în componenţă ca reţele stabilite.
5. CCA va anunţa în concurs frecvenţele radio şi canalele TV utilizate, dacă titularul
anterior (cu cel puţin 1 lună înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenţei) nu a
solicitat prelungirea licenţei de emisie sau dacă CCA a refuzat prelungirea unei asemenea
licenţe, în conformitate cu procedura stabilită. Frecvenţele radio şi canalele TV disponibilizate se
anunţă la concurs după expirarea termenului de valabilitate a licenţelor.
6. Participanţii la concurs vor îndeplini în mod obligatoriu formularul concepţiei generale a
serviciului de programe care va include, conform modelului, date de identificare a titularului de
licenţă, formatul de principiu (generalist sau tematic) şi structura serviciului de programe în
procente „%” (structura programelor după surse de provenienţă, procente rezervate operelor
audiovizuale autohtone şi europene, structura serviciului de programe pe tipuri de
programe/emisiuni şi alte menţiuni). Concepţia generală a serviciului de programe va sta la baza
activităţii radiodifuzorilor şi va fi anexă la licenţa de emisie.
7. În perioada dintre depunerea ofertelor de către solicitanţi şi data desfăşurării concursului,
colaboratorii Direcţiei expertiză şi licenţiere vor examina, expertiza şi întocmi o notă informativă
asupra materialelor depuse.
8. (1) După audierea solicitanţilor, Consiliul Coordonator al Audiovizualului decide, în
şedinţă publică, asupra acordării licenţei de emisie, în baza următoarelor criterii generale:
a) respectarea interesului public;
b) originalitatea proiectului editorial, prin care se asigură dezvoltarea audiovizualului
autohton;
c) asigurarea unui raport echilibrat între serviciile de programe naţionale, regionale şi
locale;
d) evitarea abuzului de poziţie dominantă şi a practicilor care împiedică libera concurenţă;
e) protejarea culturii şi a limbii de stat, precum şi a culturii şi limbilor minorităţilor
naţionale;
f) acordarea priorităţii programelor social importante (ştiri, relaţii publice, programe pentru
copii, etc.), asigurarea necesităţilor de informare a minorităţilor etnice şi promovarea libertăţii de
exprimare;
g) capacitatea tehnică financiară şi profesională de realizare în termeni cât mai scurţi a
proiectului editorial;
h) experienţa şi competenţa în domeniul audiovizualului, după caz.
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(2) Consiliul Coordonator al Audiovizualului decide asupra acordării licenţei audiovizuale,
luând în considerare şi următoarele criterii de apreciere a structurii şi formatului de principiu a
serviciului de programe:
a) respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi protecţia minorilor;
b) respectarea pluralismului politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă,
informarea, educarea şi divertismentul publicului;
c) durata totală cotidiană de difuzare a serviciului de programe;
d) genul, orarul şi durata de difuzare şi de redifuzare a emisiunilor;
e) ponderea producţiei audiovizuale autohtone şi europene în volumul total al emisiei;
f) prioritatea (în procente) a emisiunilor difuzate în limba de stat a Republicii Moldova;
g) ponderea producţiei audiovizuale proprii (în procente) în serviciul de programe;
h) reflectarea în programele audiovizuale a poziţiei diverselor grupuri sociale;
i) abordarea problemelor privind instruirea profesională, modul sănătos de viaţă,
combaterea violenţei, sadismului şi pornografiei;
j) în cazul existenţei mai multor solicitanţi la obţinerea licenţei, fostul titular poate avea
prioritate în funcţie de modul respectării condiţiilor prevăzute în licenţa de emisie pe parcursul
termenului de valabilitate a licenţei precedente şi de volumul investiţiilor alocate în dezvoltarea
audiovizualului naţional în perioada precedentă de activitate.
9. Ca urmare a examinării publice, obiective şi imparţiale a ofertelor propuse şi audierii
participanţilor la concurs, aplicînd criteriile de departajare şi ţinînd cont de notele informative
întocmite de Direcţia expertiză şi licenţiere, în urma dezbaterilor publice din cadrul şedinţelor,
CCA adoptă deciziile motivate privind desemnarea învingătorilor la concurs şi eliberarea
licenţelor de emisie.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Anexa 2
CONSILIUL COORDONATOR AL
AUDIOVIZUALULUI
MD 2012, mun. Chişinau, str. M. Eminescu nr. 28
tel.:
(022) 27 75 51
fax.: (022) 27 74 71

ÎNREGISTRARE C.C.A.

ATENŢIE!Cererea se completează cu litere de tipar
Către
CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI
Societatea comercială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . solicită, în conformitate
cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260, adoptat la 27.07.206, cu completările şi
modificările ulterioare, acordarea licenţei audiovizuale pentru difuzarea serviciului de
programe de televiziune / radiodifuziune sonoră cu denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
…………………………………………………………………………………………
Pentru susţinerea cererii se anexează dosarul de înscriere la concurs / de solicitare
licenţă audiovizuală întocmit în conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. .
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1. Adresa completă a sediului legal al societăţii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , raion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................................................................

Tel.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________

Mobil: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fax: _ _ _ _ _

Actele juridice ale societăţii:
2. Certificatul de înregistrare/înmatriculare a societăţii nr. _ _ _ _ din data _ _. _ _. _ _ _ _
3. Actul constitutiv al societăţii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Numele şi prenumele reprezentatului legal *): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Adresa completă a reprezentantului legal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................. . . . . . . . . . . . .

Tel: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

...
Fax: _ _ _ _ _

Mobil: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Date tehnice privind difuzarea serviciului de programe
6.**) Frecvenţa / Canalul solicitat:

PAR (W) =

Hef (m) =

pentru localitatea: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avizul tehnic nr. _ _ _ din data _ _. _ _. _ _ _ _
7. Tipul reţelei de telecomunicaţii: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Difuzare asigurată de:
9. Zona de difuzare:

Data,

Radiodifuzor
Internaţională

Terţ
Naţională

Regională

Semnătura reprezentantului,

Locală

Ştampila,

VIZA Direcţiei Expertiză şi Licenţiere
Nomenclatorul
actelor pentru participare la concurs:
*)
**)

Se va ataşa delegaţia de împuternicire a reprezentantului legal.
Numai pentru difuzare pe cale radioelectrică terestră.

1. Cererea de înscriere la concursul pentru obţinerea licenţei de emisie (conform
modelului);
2. Copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei;
3. Copia recentă (eliberată în decursul ultimelor 2 luni) de pe extrasul din Registrul de stat
al întreprinderilor şi organizaţiilor referitor la administratorul întreprinderii, genurile de
activitate, fondatorii (asociaţii) şi capitalul social;
4. Copia autentificată (notar, organ emitent) de pe statutul întreprinderii solicitante, cu
anexarea tuturor modificărilor introduse pe parcurs;
5. Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional sau,
după caz, contractul de eşalonare a datoriilor;
6. Proiectul editorial al radiodifuzorului: scopurile; sarcinile; caracterizarea şi tematica
emisiunilor realizate; conţinutul, durata şi orientarea programelor; 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 şi
auditoriul consumator de programe;
7. Grila de emisie săptămînală: denumirea emisiunilor, timpul de difuzare, tematica, limba
de realizare şi/sau lista canalelor retransmise: denumirea, ţara de origine, limba de
difuzare;
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8. Planul de afaceri complet pentru perioada de acoperire a validităţii licenţei de emisie
solicitate, informaţia referitoare la alte afaceri în domeniul mass-mediei, capitalul
instituţiei, etapele de realizare a proiectului, sursele de finanţare, organigrama instituţiei
şi experienţa solicitantului în domeniul audiovizualului, rezultatele investigării interesului
populaţiei faţă de proiectul ce urmează să fie realizat;
9. Concepţia generală a serviciului de programe (conform modelului), inclusiv varianta
electronică;
10. Actul prealabil de procurare a tehnicii necesare sau de arendă a acesteia, alte date care
confirmă potenţialul tehnic al solicitantului;
11. Declaraţia privind participarea, directă sau indirectă, ori neparticiparea cu capital în
fondurile statutare ale altor societăţi din domeniul audiovizualului (în procente);
12. Denumirea radiodifuzorului, datele de identificare (înregistrarea semnalelor sonore ale
postului de radio sau grafica siglei studioului TV).
Notă:
· Actele se prezintă în limba de stat а Republicii Moldova (culese la calculator) şi se
semnează de către administratorul întreprinderii;
· Materialele incluse în pct. 1, 6-12 trebuie să fie semnate, ştampilate, indicîndu-se data
perfectării lor.
· Copiile documentelor stipulate în pct. 2, 3 şi 10 se prezintă împreună cu originalul (care,
după verificare, se restituie solicitantului).
· Documentele incluse în p. 1, 6, 7, 8 şi 9 se prezintă împreună cu 10 copii.
· În temeiul unui singur dosar de participare la concurs, un solicitant poate aplica numai
pentru o frecvenţă radio sau canal TV în aceiaşi localitate.
· Colaboratorul CCA, care recepţionează documentele, înmânează solicitantului recipisa
respectivă.
Anexa 3
CONSILIUL COORDONATOR AL
AUDIOVIZUALULUI
MD 2012, mun. Chişinau, str. M. Eminescu nr. 28
tel.: (022) 27 75 51
fax.: (022) 27 74 71

ÎNREGISTRARE C.C.A.

ATENŢIE! Formularul se completează cu litere de tipar. Dacă unele spaţii sunt insuficiente, adăugaţi
informaţiile pe o pagină albă, precizând rubricile la care se referă!
CONCEPŢIA GENERALĂ A SERVICIULUI DE PROGRAME
A. Date de identificare solicitant / titular licenţă audiovizuală
A.1. Solicitant / Titular licenţă: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2. Denumirea serviciului de programe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.3. Difuzat:

Pe cale radioelectrică terestră

Prin

intermediul

unei

reţele

de

telecomunicaţie
..................................................................................
..........
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A.4. Difuzare asigurată de:

Radiodifuzor

Terţ
A.5. Zona de difuzare:

Naţională

Regională

Internaţională
Locală, pentru localităţile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................
.....................
...................................................................................
..........
...................................................................................
...................................................................................
....................
...................................................................................
..........
A.6. Licenţa audiovizuală nr. _ _ _ _ _ din data _ _ ._ _ ._ _ _ _
A. 7. Autorizaţia tehnică de funcţionare a reţelei de telecomunicaţii: nr. _ _ _ _ _ din data _ _ ._
_ ._ _ _ _
B. Formatul de principiu şi structura serviciului de programe
B.1. Formatul de principiu:

Generalist
Tematic, cu precizarea domeniului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

... .
B.2. Structura programelor după surse de provenienţă:
B.2.1 Producţie proprie:

%

B.2.2 Producţii audiovizuale ale altor producători:

%

B.2.3 Programe retransmise
(cu nominalizarea serviciului de programe retransmis)

%

B.2.4 Programe preluate
%
(cu nominalizarea acestora)
B.3. Procente rezervate operelor audiovizuale autohtone şi europene
B.3.1. Procent rezervat operelor audiovizuale autohtone

%

B.3.2. Procent rezervat operelor audiovizuale europene

%

B.4. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni
B.4.1 Programe de informare1), procent _ _ %
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B.4.2 Programe educative, culturale, religioase2), procent _ _ %
B.4.3 Filme, procent _ _ %
(de ficţiune, de animaţie, documentare, seriale)
B.4.4 Programe de divertisment3) şi alte tipuri de programe, procent _ _ %
B.5. Menţiuni speciale
1) Programe/emisiuni care aduc la cunoştinţă publicului evenimentele din actualitatea cotidiană:
buletine de ştiri, informaţii şi comentarii, comunicate, interviuri, reportaje din ţară şi din străinătate,
ştiri sportive. Alte programe/emisiuni de informare, axate pe probleme politice - viaţa parlamentară,
activitatea partidelor politice, probleme economice, ştiinţifice sau sociale - ori pe evenimente speciale,
sub formă de dezbatere.
2) Programe/emisiuni educative - sunt destinate în special procesului de instruire, în care elementul
pedagogic joacă un rol important (programe şcolare, universitare).
Programe/emisiunile culturale – programe/emisiuni destinate, în principal, stimulării curiozităţii
artistice şi/sau intelectuale, reprezentaţii culturale, activităţi culturale în sine, programe destinate
îmbogăţirii cunoştinţelor publicului (într-un mod nedidactic) în diverse domenii ale culturii.
Programe religioase - educative sau manifestări religioase.
3) Programele de divertisment cuprind emisiuni al căror conţinut predominant este muzica, programe
muzical-distractive, spectacole de revistă, de circ, programe sportive (cu excepţia informaţiilor
sportive), alte programe de divertisment.

Data_____________

Semnătura reprezentantului_____________

L.Ş

DECIZIA nr. 84
din 30 septembrie 2008
Cu privire la aprobarea listelor de canale TV retransmise
şi modificarea condiţiilor la licenţa de emisie
În baza contractelor încheiate pentru anul 2008, întreprinderile „GALABIS - PRIM” SRL
din sec. Ciocana, mun. Chişinău (fondatoarea studioului TV prin cablu „GALA-TV” din sec.
Ciocana, mun. Chişinău), „CIMSAT- TV” SRL din or. Cimişlia (fondatoarea studioului TV prin
cablu „CITV” din aceeaşi localitate), solicită aprobarea noilor liste de canale TV retransmise.
Întreprinderea „VERTAMAR” SRL din or. Ungheni, în calitate de fondatoare a studioului
TV prin cablu „VTI”, în temeiul avizului administraţiei publice locale, solicită extinderea ariei
de emisie asupra s. Văleni, rn. Cahul. Totodată, societatea nominalizată solicită excluderea din
aria de emisie a localităţilor Cania şi Cantemir.
Î.M. „SUN COMMUNICATIONS” SRL din mun. Chişinău, în calitate de fondatoare a
studioului TV prin cablu „SUN TV”, în temeiul avizelor administraţiei publice locale, solicită
extinderea ariei de emisie asupra com. Cruzeşti, s. Coloniţa, com. Tohatin, or. Ialoveni, or.
Codru şi com. Budeşti.
Conform prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului
CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a
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Parlamentului Republicii Moldova, şi în temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Cererea „GALABIS - PRIM” SRL din sec. Ciocana, mun. Chişinău (fondatoarea
studioului TV prin cablu „GALA-TV” din sec. Ciocana, mun. Chişinău ), privind aprobarea noii
liste de canale TV retransmise SE RESPINGE (S-a votat: 4 pro, 5 contra).
Temei: La întocmirea noii liste de canale TV retransmise titularul nu a luat în calcul
condiţiile Art. 11 al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006.
Art. 2. Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 21
canale) de către studioul TV prin cablu „CITV” din or. Cimişlia: Moldova 1, 2 Plus, Media TV,
Favorit TV, Minimax, DTV, Telesport, PRO TV Chişinău, NIT, Pervîi canal Moldova, TV Dixi,
RTR Planeta, Bravo, 365 Dnei, N 4, Mnogo TV, India TV, Pervîi muzîcalinîi canal, Euro TVChişinău, Auto +, TV XXI.
Art. 3. Se modifică, fără eliberarea unui formular nou, Autorizaţia de retransmisie seria AB,
nr. 000029 din 04.12.2007, eliberată întreprinderii „VERTAMAR” SRL din or. Ungheni,
fondatoarea studioului TV prin cablu „VTI”, prin excluderea din aria de emisie a localităţilor
Cania şi Cantemir (S-a votat; 6 pro, 3 contra) şi includerea în aria de emisie a s. Văleni, rn. Cahul
(S-a votat: 5 pro, 4 contra).
Art. 4. Se modifică, fără eliberarea unui formular nou, Autorizaţia de retransmisie seria AB,
nr. 000049 din 16.06.2008, eliberată întreprinderii „Sun Communications” SRL din mun.
Chişinău, fondatoarea studioului TV prin cablu „Sun TV”, prin includerea în aria de emisie a
com. Cruzeşti, s. Coloniţa, com. Tohatin, or. Ialoveni, or. Codru şi com. Budeşti (S-a votat: 5
pro, 4 contra).
Art. 5. Listele vechi de canale TV retransmise se păstrează în dosarul titularului.
Art. 6. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi licenţiere.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe Gorincioi
Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 85
din 30 septembrie 2008
Cu privire la monitorizarea serviciilor de programe
ale posturilor de radio „Fresh FM”, „Sănătate”, „Univers FM”,
„101,3 FM”, „Ploaia de argint”, „Nova”, „Pro FM”, „Radio Găgăuzia”
În temeiul Art. 37 (1), (3) al Codului Audiovizualului nr.260-XVI din 27.02.2006, a fost
efectuată monitorizarea generală a serviciilor de programe realizate de posturile de radio: „Fresh
FM” (27.08.08), „Sănătate” (25.06., 10-15.07.08), „Univers FM” (02.09.08), „101,3 FM”
(10.09.08), „Ploaia de argint” (16.09.08), „Nova” (09.09.08), „Pro FM Chişinău” (11.09.08),
„Radio Găgăuzia” (01-02.09.08). Scopul monitorizărilor: verificarea modului de executare a
prevederilor conceptelor de activitate, condiţiilor la licenţa de emisie şi prevederilor legislaţiei în
vigoare.
Rezultatele monitorizării au atestat următoarele:
- Postul de radio „Fresh FM” (92,10 MHz Chişinău), monitorizat la data de 27 august
curent, pe parcursul a 24 de ore, nu a respectat grila de emisie aprobată de CCA prin Decizia nr.
53 din 12.04.2007, din emisie au lipsit următoarele emisiuni: buletinele de „Ştiri” (07:00; 08:00;
09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00:15:00;16:00; 17:00; 18:00; 20:00), „Fresh Cocktail”
(07:20), „Horoscop” (07:40; 08:07), „Castronul cu prieteni” (08.12), „Pescuitul de dimineaţă”
(09:10; 09:52), „Absurd că aşa e normal” (09:23), „Scopul scuză astrele” (09:35), „Fast utile”
(09:44), „Fresh office” (10:03), „Fresh – Sport noutăţi din Sport” (17:20), „Fresh World Top”
114

(19:03), de asemenea au fost difuzate o serie de emisiuni care nu sunt prevăzute în grila de
emisie: „Taxi oferta verii” (14:30), „Fresh Air Play Moldova” (18:00), „Lozova on air” (18.28).
S-a încălcat art. 19 (14) al Codului Audiovizualului, în cadrul emisiunii „Taxi oferta verii” de la
14:30, cu durata de 3 min 18 sec, s-a făcut publicitate mascată serviciului de taxi „City 1430”,
radioascultătorii care intrau în emisie directă şi convingeau prezentatoarea emisiunii că au nevoie
de un taxi, aducând un motiv serios, li se oferea serviciile taxi-ului „City 1430”.
- Postul de radio „Sănătate” (100,1 MHz Chişinău, 107,9 MHz Edineţ), monitorizat la data
de 25 iunie, 10 şi 15 iulie curent, pe parcursul a 24 de ore, a încălcat prevederile art. 19 (14) al
Codului Audiovizualului, în cadrul emisiunii „Viaţa la superlativ”, difuzată la 25.06.08 ora 08:46
şi la 10.07.08 ora 15:30 a fost plasată publicitate mascată servită drept conţinut de emisiune,
pentru Centrul adventist de carte (30 sec), revista „Viaţă+Sănătate” (40 sec) şi pentru un program
de studiu biblic (55 sec) ,,Sfânta scriptură”. Grila de emisie aprobată de CCA se execută formal
din următoarele considerente: emisiunile „Popas folcloric” (27.06 şi 10.07.08. ora 05:00) şi
„Mozaic cultural” (26.07.08 ora 15:00) nu au fost realizate ca atare, ci doar anunţate ca titluri,
conţinutul respectivelor ore de emisie fiind absolut identic cu cel al orelor de emisie nocturnă:
muzică însoţită de maxime şi sfaturi medicale. Intervalele dintre orele 17:00-17:05 şi 18:0019:55 din 15.07.08, anunţate în grilă şi pe post ca emisiuni „În vogă” şi „Modern Club”, sînt, de
fapt, 2 programe muzicale, realizate de aceiaşi prezentatoare, în aceiaşi manieră.
- Postul de radio „Univers FM” (92,8 MHz Chişinău), monitorizat la data de 02 septembrie
curent, pe parcursul a 24 de ore, nu a respectat grila de emisie aprobată de CCA prin Decizia nr.
100 din 25.09.2007, nu au fost realizate următoarele emisiuni: Ştirile „Univers FM” (10:00;
12:00; 14:00; 16:00), „Auto Univers” (11:30), „Meteo” (14:05; 15:05; 16:05; 17:05; 18:10),
Ştirile din lumea creştină cu „Univers FM” (17:00), „Jurnalul serii” (18:00), „Seara în univers”
(18:11 – 21:00), „Univers Jazzy” (21:00). S-a încălcat art. 21 (1) al Codului audiovizualului,
spoturile publicitare ale salonului „Дюжина стульев” şi revista “Caravela” de la orele 00:39 şi
05:49 nu au fost separate de celelalte părţi ale serviciului de programe şi prevederile Deciziei
CCA nr. 51 din 12.04.2007, ponderea muzicii autohtone difuzată de postul de radio „Univers
FM” în perioada monitorizată a constituit 20,15% (4 ore 07 min. 21 sec) din volumul total de
emisie muzicală (20 ore 26 min. 51 sec).
- Postul de radio „101,3 FM” (101,3 MHz Chişinău), monitorizat la data de 10 septembrie
curent, pe parcursul a 24 de ore, a încălcat prevederile art. 21 (1) al Codului audiovizualului,
spoturile publicitare de la orele 13:18:00 şi 16:44:48 nu au fost separate de emisia ulterioară a
serviciului de programe, s-a încălcat art. 13 (8) din Legea cu privire la publicitate, în intervalul
dintre orele 08:00 – 09:00 spotul publicitar al „Băncii Sociale” a fost difuzat de 3 ori (08:23:46,
08:35:01, 08:48:37). Conform anunţului prezentatorului, programul „Shizgara Show” de la ora
07:02, retransmis de la postul moscovit „Наше Радио”, „...a fost prezentat de Banca Socială”.
Încălcare a art. 22 (1) din Legea cu privire la publicitate care prevede că „...prin sponsorizare se
înţelege acordarea de către o persoană fizică sau juridică (sponsor) a unor aporturi sub formă
de mijloace financiare, bunuri, produse ale activităţii intelectuale, prestare de servicii, realizare
de lucrări unei alte persoane fizice sau juridice (sponsorizate) la pregătirea şi desfăşurarea unor
activităţi şi programe de interes social”. S-au depistat şi unele abateri de la grila de emisie:
emisiunea „IT Navigator” (10:18:08, 11:19:40, 13:15:46, 16:13:52, 19:12:49), nu e specificată
în grila de programe, menţionăm că textul nemijlocit al rubricii durează 62 sec, iar publicitatea
sponsorului, salonul „Matrix”, difuzată la începutul şi sfîrşitul emisiunii, constituie, în total, 1
min 43 sec. De asemenea, nu a fost realizată emisiunea interactivă „Scias spoiu” de la 12:00. Sau încălcat prevederile Deciziei CCA nr. 51 din 12.04.2007, ponderea muzicii autohtone difuzată
de postul de radio „101,3 FM” în perioada monitorizată a constituit 18 % (3 ore 45 min 46 sec)
din volumul total de emisie muzicală (19 ore 10 min 06 sec).
- Postul de radio „Ploaia de argint” (107,9 MHz Chişinău), monitorizat la data de 16
septembrie curent, pe parcursul a 24 de ore, nu a respectat integral grila de emisie aprobată de
CCA, au lipsit din emisie următoarele emisiuni: „Ştiri” (07:00), „Mulţi ani în urmă” (08:15),
„Delovaia Moldova” (11:45), „Horoscop” (21:30). S-a încălcat art. 19 (14) al Codului
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audiovizualului, între orele de emisie 08:17-08:22 DJ-ii postului de radio „Ploaia de argint” au
făcut publicitate mascată revistei „Строй Бизнес”, sub forma unui concurs interactiv, în care
radioascultătorii intrând în emisie trebuiau să răspundă la o întrebare legată nemijlocit de
conţinutul revistei în cauză, răspunsul corect oferindu-le posibilitatea să câştige un set de
instrumente de la aceiaşi revistă „Строй Бизнес”. În aceleaşi condiţii s-a făcut publicitate
mascată şi magazinului „Дом рыбака”, în cadrul concursului de la ora 21:36. S-au încălcat
prevederile art. 21 (1) al Codului Audiovizualului, spotul publicitar al revistei „Строй Бизнес”
difuzat la orele 08:17 şi 08:22, nu a fost separat de celelalte părţi ale serviciului de programe, art.
20 (1), lit (b, al Codului Audiovizualului care prevede : „Programele sponsorizate trebuie să
întrunească următoarele condiţii: …denumirea sau marca sponsorului trebuie să fie distinct
evidenţiată ca atare la începutul şi/sau sfîrşitul acestor programe”. În cadrul emisiunii „Слушай
футбол” difuzată între orele 20:08-21:00, s-a făcut de 3 ori publicitate sponsorului emisiunii
compania „Auto Siguranţă” (20:09; 20:10 şi 20:59), iar în cadrul emisiunii „Песня с приветом”
pusă pe post între orele 21:05-22:00, publicitatea sponsorului, magazinul „Дом рыбака”, a fost
auzită de 4 ori (21:10; 21:21; 21:42 şi 21:58), art. 22 (2) al Codului Audiovizualului, în perioada
monitorizată, postul de radio „Ploaia de argint” a difuzat publicitate retransmisă a postului
„Серебряный дождь” din Federaţia Rusă, la orele 06:04 (Мастер Тел); 06:14 (Фосборн хоум
şi Биснес портал); 06:35:14 (Рус - нефть); 06:35:49; 06:37; 06:49; 06:52:31; 06:52:54
(Фосборн хоум); 06:59 (Дом строй); 07:04 (Пуста); 07:09; 07:11:10 şi 07:11:27 (Фосборн
хоум), în volum total de 08 min. 28 sec. S-a încălcat art. 13 (8) din Legea cu privire la
publicitate, între orele de emisie 13:00-14:00 s-a difuzat de 3 ori spotul publicitar pentru „Aqua
unica” (13:07; 13:10; 13:52). S-au încălcat prevederile Deciziei CCA nr. 51 din 12.04.2007,
ponderea muzicii autohtone difuzată de postul de radio „Ploaia de argint” în perioada
monitorizată a constituit 4,5 % (42 min 46 sec) din volumul total de emisie muzicală (15 ore 43
min).
- Postul de radio „Nova” (105,9 MHz Chişinău), monitorizat la data de 09 septembrie
curent, pe parcursul a 24 de ore, nu a respectat grila de emisie aprobată de CCA prin decizia nr.
57 din 24.04.2007, au lipsit din emisie următoarele emisiuni: „Retro zone” (10:25), „SeMeSeala”
(12:05), „Nova Box” (14:05), „Turistic Art” (17:20), „Nova Drive” (15:30), „Auto Praf” (17:20),
„Nova News” (20:00 şi 22:00). S-au încălcat prevederile Deciziei CCA nr. 51 din 12.04.2007,
ponderea muzicii autohtone difuzată de postul de radio „Nova” în perioada monitorizată a
constituit 20,17 % (4 ore 04 min. 41 sec) din volumul total de emisie muzicală (20 ore 11 min.
23 sec).
- Postul de radio „Pro FM” (106,9 MHz Chişinău), monitorizat la data de 11 septembrie
curent, pe parcursul a 24 de ore, a încălcat prevederile art. 22 (2) al Codului Audiovizualului,
care prevede : „Radiodifuzorii care retransmit vor acoperi publicitatea retranslată din alt stat, ţară
de origine a canalului retransmis”, la orele 07:47 şi 08:51 s-a difuzat publicitate retransmisă, de
la postul de radio „Pro FM” (România), pentru şerveţelele „Clean Play” şi prevederile Deciziei
CCA nr. 51 din 12.04.2007, ponderea muzicii autohtone difuzată de postul de radio „Pro FM” în
perioada monitorizată a constituit 11,25 % (2 ore 17 min 20 sec) din volumul total de emisie
muzicală (20 ore 19 min. 01 sec).
- Postul de radio „Radio Găgăuzia”, monitorizat la data de 01 septembrie curent de la ora
11:00, pe parcursul a 24 de ore, a încălcat prevederile art. 11 (9) al Codului Audiovizualului
conform căruia: „În localităţile în care reprezentanţii unei minorităţi naţionale constituie
majoritatea populaţiei, radiodifuzorii locali şi regionali vor asigura difuzarea unor programe în
limba de stat în proporţie de nu mai puţin de 20 % din serviciul de programe” Nici una din
emisiunile difuzate de postul de radio „Găgăuzia” în perioada monitorizată nu a fost realizată în
limba de stat, de asemenea a lipsit şi unicul buletin de ştiri în limba de stat de la ora 15:05.
Conform Deciziei CCA nr. 16 din 12.02.2008 conducerea Companiei Publice „Gagauziya Radio
Televizionu” urma să prezinte spre examinare şi aprobare o nouă grilă de emisie pentru postul
„Radio Găgăuzia”, ţinând cont de obiecţiile şi sugestiile CCA. Din motiv că pînă în prezent nu a
fost prezentată şi aprobată o nouă grilă, emisia postului de radio nominalizat a fost monitorizată
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conform grilei de emisie temporare, care nu a fost respectată integral din următoarele
considerente: nu au fost difuzate buletinele informative de la orele 15:05 (01.08.09) şi 10:00
(02.08.09), nu au fost difuzate emisiunile „Литературная страничка” (16:00), „Biz bizyai”
(18:00, 19:00), emisiunea „120 минут” difuzată la ora 18:00 nu este prevăzută în grila de emisie,
ediţiile de date „Meteo” de la orele 11:00, 12:00, 16:00 (01.09.08) şi 09:00, 10:00 (02.09.08) au
fost difuzate cu întârziere de 35 min.
În temeiul celor constatate şi în conformitate cu Art. 37, 38, 40 ale Codului
Audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006, Statutul CCA, Regulamentul cu privire la
procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie,
aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Pentru derogări de la prevederile Art. 19 (14) al Codului audiovizualului şi
nerespectarea grilei de emisie (p. 3.1 din condiţiile la licenţa de emisie seria AMMII nr. 014546
din 02.11.2005), în conformitate cu Art. 38 alin. (2), lit. b, h şi alin (3) al Codului
audiovizualului, întreprinderii „Naţional Media” SRL (director Iulia Isai), titularul licenţei de
emisie pentru postul de radio „Fresh FM”, i se aplică avertizare publică (S-a votat: 5 pro, 4
contra).
Art. 2. Pentru derogări de la prevederile Art. 19 (14) al Codului audiovizualului şi
nerespectarea grilei de emisie (p. 3.1 din condiţiile la licenţa de emisie seria AMMII, nr. 014628
din 18.12.2007), în conformitate cu Art. 38 alin. (2), lit. b, h şi alin (3) din Codul
audiovizualului, O.N.G.-ului „Sănătatea” (director Vasile Sofronie), titularul licenţei de emisie
pentru postul de radio „Sănătate”, i se aplică avertizare publică (S-a votat: 8 pro, 1 contra).
Art. 3 Pentru derogări de la prevederile Art. 21 (1) al Codului audiovizualului,
nerespectarea Deciziei CCA nr. 51 din 12.04.2007 şi grilei de emisie (p. 3.1 din condiţiile la
licenţa de emisie seria AMMII, nr. 014606 din 25.09.2007), în conformitate cu art. 38 alin. (2),
lit. b şi alin (3) din Codul audiovizualului, întreprinderii „Timpuri Noi” SRL (director Mihai
Miron), titularul licenţei de emisie pentru postul de radio „Univers FM”, i se aplică avertizare
publică (S-a votat: 6 pro, 3 contra).
Art. 4. Se obligă „Provideo” SRL (director Zabelin Mihail), titularul licenţei de emisie
pentru postul de radio „101,3 FM”, să se conformeze Art. 21 (1) al Codului audiovizualului,
Art. 13 (8) şi 22 (1) ale Legii cu privire la publicitate, Deciziei CCA nr. 51 din 12.04.2007 şi
grilei de emisie (p. 3.1 din condiţiile la licenţa de emisie seria AMMII, nr. 014561 din
20.04.2006), Art. 38 alin. (2), lit. b, şi alin (3) din Codul audiovizualului.
Direcţia monitorizare va efectua un control repetat asupra modului de executare a prezentei
Decizii.
Art. 5. Pentru derogări de la prevederile Art. 19 (14), 20 (1) b, 21 (1) şi 22 (2) ale Codului
audiovizualului şi Art. 13 (8) al Legii cu privire la publicitate, nerespectarea Deciziei CCA nr.
51 din 12.04.2007 şi grilei de emisie (p. 3.1 din condiţiile la licenţa de emisie seria AMMII, nr.
014563 din 20.04.2006), în conformitate cu Art. 38 alin. (2), lit. b, h şi alin (3) din Codul
audiovizualului, întreprinderii „Ploaia de argint” SRL (director Ivan Mardeasov), titularul
licenţei de emisie pentru postul de radio „Ploaia de argint”, i se aplică avertizare publică (S-a
votat: 8 pro, 1 contra).
Art. 6. Pentru nerespectarea grilei de emisie (p. 3.1 din condiţiile la licenţa de emisie seria
AMMII, nr. 014595 din 13.02.2007), în conformitate cu Art. 38 alin. (2), lit. b şi alin (3) din
Codul audiovizualului, întreprinderii „Advar” SRL (director Iulia Isai), titularul licenţei de
emisie pentru postul de radio „Nova”, i se aplică avertizare publică (S-a votat: 6 pro, 3 contra).
Art. 7. Se obligă „Mediapro” SRL (director Cătălin Giosan), titularul licenţei de emisie
pentru postul de radio „Pro FM” să se conformeze Art. 22 (2) al Codului audiovizualului,
Deciziei CCA nr. 51 din 12.04.2007 (p. 3.1 din condiţiile la licenţa de emisie seria AMMII, nr.
014630 din 18.12.2007), Art. 38 alin. (2), lit. b şi alin (3) din Codul audiovizualului.
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Direcţia monitorizare va efectua un control repetat asupra modului de executare a prezentei
Decizii.
Art. 8. Se obligă Compania publică „Găgăuziya Radio Televizionu” (director Ecaterina
Jekova), titularul licenţei de emisie pentru postul de radio „Radio Găgăuzia”, să se conformeze
Art. 11 (9) al Codului audiovizualului, condiţiilor stipulate în Grila de emisie (p. 3.1 din Licenţa
de emisie seria AMMII, nr. 014633 din 26.12.2007), Art. 38 alin. (2), lit. b şi alin (3) din Codul
audiovizualului.
Direcţia monitorizare va efectua un control repetat asupra modului de executare a prezentei
Decizii.
Art. 9. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina
web a CCA.
Art. 10. Decizia poate fi contestată în conformitate cu legislaţia contenciosului
administrativ.
Art. 11. În conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 14 din 22.01.2007,la data
publicării prezentei Decizii în Monitorul Oficial, instituţiile audiovizuale sancţionate vor
comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii, în formula legislaţiei în vigoare.
Art. 12. Conducătorii instituţiilor audiovizuale nominalizate vor prezenta, în termen de 15
zile, un raport despre măsurile luate în vederea lichidării încălcărilor comise.
Art. 13. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia Monitorizare.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe GORINCIOI
Constantin BÂRCĂ

DECIZIE nr. 86
din 30 septembrie 2008
Cu privire la retransmisia canalelor străine
pe teritoriul Republicii Moldova
Agenţia de Televiziune „Intermedia” SRL este distribuitorul oficial al canalului „Ren
TV” pe teritoriul Republicii Moldova. Examinarea contractului de retransmisie, încheiat între
„Intermedia” SRL şi canalul „Ren TV” din Federaţia Rusă, s-a constatat că pe teritoriul
Republicii Moldova sunt interzise pentru difuzare mai multe emisiuni ale canalului „Ren TV”, în
conformitate cu decizia conducerii postului respectiv (circa 12 ore săptămînal). În această
situaţie distribuitorii de servicii, aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova, efectuează
retransmisia ilegală a unor programe ale canalului „Ren TV”.
Întru respectarea regimului juridic al proprietăţii în domeniul audiovizualului, la 14 iulie
curent CCA a solicitat distribuitorilor de servicii care au în lista de canale retransmise şi „Ren
TV” să sisteze retransmisia programelor canalului „Ren TV”, interzise pentru difuzare pe
teritoriul Moldovei (conform anexei la scrisoare), dar distribuitorii de servicii nu au reacţionat.
La 17 septembrie 2008 CCA a solicitat întreprinderii „Intermedia” SRL să întreprindă toate
măsurile necesare pentru sistarea retransmisiei programelor canalului „Ren TV”, interzise pentru
difuzare pe teritoriul Republicii Moldova.
„Intermedia” SRL nu a prezentat CCA nici acordurile prin care s-ar acorda dreptul să
încheie contracte de retransmisie a canalelor „Taraf TV” şi „Etno TV” cu operatorii TV prin
cablu, aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova.
La 17 mai curent, CCA a solicitat mai multor radiodifuzori, inclusiv „Analiticmedia
Grup” SA, „Prime” SRL, „Euro-TV Chişinău” SRL, ÎM „Mediapro” SRL, Î.C.S. „Telefe M
International” SRL, „Muzical TV” SRL, „Teledixi” SRL, „Muzic-Ramil” SRL., prezentarea
contractelor în temeiul cărora are loc retransmisia sau difuzarea canalelor din străinătate. Toţi, cu
excepţia „Teledixi” SRL, au răspuns solicitării CCA.
CCA a mai solicitat „Teledixi” SRL să prezente contractul de retransmisie al canalului
„CTC” (scrisorile nr. 426 din 20 iunie 2008; nr. 516 din 21 iulie şi nr. 534 de la 01 august
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curent), dar abia la 04 august „Teledixi” SRL a prezentat xero-copia contractului nr. C-120237/08, încheiat la 01 aprilie 2008, nu originalul, însoţit de toate anexele care se referă la
programele autorizate pentru retransmisie pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, titularul
licenţei de emisie nu s-a conformat solicitărilor CCA de a prezenta informaţii despre activitatea
sa (Art. 25 (1) lit. l al Codului), mai bine de o lună a activat fără contract, în afara legii, întrucît
acesta a fost prezentat cu o lună mai tîrziu.
Totodată, pentru aceeaşi perioadă de timp (01 aprilie- 30 iunie 2008) în dosarul de
licenţiere al „Teledixi” SRL sunt prezente două contracte diferite:
· nr. C-35/0090/07 din 01 ianuarie 2007, valabil pînă la 30.06.2007 şi prelungit la
11.02.2008 pînă la 30.06.2008;
· nr. C-12-0237/08 din 01 aprilie 2008, valabil pînă la 30.06.2008 şi prelungit la
01.07.2008 pînă la 30.09.2008.
În conformitate cu prevederile contractului, „Teledixi” SRL are dreptul să difuzeze
(retransmită) emisiunile concrete din repertoriul canalului „CTC” în strictă conformitate cu
Anexa la contract, însă anexa nu a fost prezentată CCA, din care considerent nu se cunoaşte care
emisiuni şi filme artistice ale canalului „CTC” pot fi retransmise (difuzate) pe teritoriul
Republicii Moldova; „Teledixi” SRL i se permite să transmită drepturile obţinute în temeiul
contractului numai operatorilor de cablu din Republica Moldova şi companiilor care deţin licenţe
de emisie, dar nu este împuternicit să transmită dreptul la încheierea contractelor de difuzare
(retransmisie) a programelor canalului „CTC” altor persoane juridice din Republica Moldova.
Contrar acestei poziţii contractuale, „Teledixi” SRL, pe parcursul ultimilor 2-3 ani, a transmis
dreptul de a încheia contracte cu operatorii prin cablu către „Radio Star” SRL şi „TDB Service”
SRL.
La 30 septembrie 2008 valabilitatea contractului dintre „Teledixi” SRL şi canalul „CTC”
expiră, însă nici alt contract, nici prelungirea celui existent nu a fost prezentat CCA.
În conformitate cu Art. 18, 25, 37 – 41 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006 (Monitorul Oficial nr. 131 din 18.08.2006), Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Agenţiei de Televiziune „Intermedia” SRL i se solicită să întreprindă toate
măsurile necesare pentru stoparea retransmisiei programelor canalului „Ren TV”, interzise
pentru difuzare pe teritoriul Republicii Moldova.
Art. 2. Chestiunea privind retransmisia de către operatorii TV prin cablu, aflaţi sub
jurisdicţia Republicii Moldova, a canalelor „Taraf TV”, „Etno TV”, în temeiul acordurilor
încheiate cu Agenţia de Televiziune „Intermedia” SRL, va fi examinată ulterior.
Art. 3. Pentru transmisia serviciilor de programe cu încălcarea prevederilor licenţei de
emisie, neconformarea solicitărilor CCA de a prezenta informaţii despre activitatea sa (pct. 3.1
lit. b), k) al Licenţei de emisie seria A MMII nr. 014618 din 25.09.2007), neprezentarea
contractului de retransmisie în termenul solicitat, întreprinderii „Teledixi” SRL (fondatoarea
studioului TV prin eter „TV Dixi”), conform art. 18, 38 (2) lit. b), k) ale Codului
audiovizualului, i se aplică avertizare publică (S-a votat: 5 pro, 4 contra).
Art. 4. În conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 14 din 22.01.2007, „Teledixi”
SRL va comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii, în formula legislaţiei în vigoare.
Art. 5. Se recomandă distribuitorilor de servicii prin cablu, pînă la soluţionarea problemei,
să stopeze retransmisia programelor Ren TV pe teritoriul Republicii Moldova.
Art. 6. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe
pagina web a CCA.
Art. 7. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia Expertiză şi
Licenţiere şi Direcţia Monitorizare.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar

Constantin Bîrcă
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DECIZIA nr. 87
din 30 septembrie 2008
Cu privire la reperfectarea Licenţei de emisie
a S.C. „AMG MEDIA” SRL
S.C. „AMG MEDIA” SRL, fondatoarea postului de radio „Timpul Nostru”, solicită
reperfectarea Licenţei de emisie seria A MMII, nr. 014545 din 02.11.2005, prin schimbarea
adresei juridice a întreprinderii din „MD-2038, mun. Chişinău, bd. Decebal, nr. 99/3, ap. 1003
C” în „MD-2042, mun. Chişinău, str. Uzinelor, nr. 210/1”.
În conformitate cu prevederile Art. 39 – 41 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI
din 27.07.2006, Statutului CCA, Art. 25 Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr.
433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova şi în temeiul actelor prezentate,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se reperfectează (prin eliberarea unor formulare noi) Licenţa de emisie seria A
MMII, nr. 014545 din 02.11.2005, eliberată S.C. „AMG MEDIA” SRL, prin schimbarea adresei
juridice a întreprinderii din „MD-2038, mun. Chişinău, bd. Decebal, nr. 99/3, ap. 1003 C” în
„MD-2042, mun. Chişinău, str. Uzinelor, nr. 210/1”.
Art. 2. Licenţa de emisie seria A MMII, nr. 014545 din 02.11.2005, eliberată S.C. „AMG
MEDIA” SRL, se declară nevalabilă; modificările respective se introduc în Registrul de
licenţiere.
Art. 3. Pentru reperfectarea licenţei de emisie, S.C. „AMG MEDIA” SRL va achita taxa în
valoare de 250 lei.
Art. 4. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar

Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 88
din 30 septembrie 2008
Cu privire la aprobarea grilelor de emisie
solicitate de „Media Sfera” SRL, Î.M. „MEDIAPRO” SRL
Întreprinderea „Media Sfera” SRL solicită aprobarea grilei de emisie a postului de radio
„Orhei” prin substituirea retransmisiei programelor postului „BBC” cu programe proprii.
Î.M. „MEDIAPRO” SRL cere aprobarea grilei de emisie a postului de radio „Pro FM
Chişinău” prin completarea ei cu emisiunea „One o' clock show”, aprobarea grilei studioului
„Pro TV Chişinău” prin schimbarea orelor de difuzare a emisiunilor „Ştirile ProTv cu Oxana
Iuteş”, „În PROfunzime”, „Autoexpert”, „VIP Magazin” şi a serialelor „Războiul Sexelor”,
„Iubire ca în filme”.
În conformitate cu prevederile Art. 39 – 41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a
licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din
28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova şi în temeiul actelor prezentate de către
întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aprobă Grila de emisie a postului de radio „Orhei”.
Art. 2. Se aprobă Grila de emisie postului de radio „Pro FM Chişinău”.
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Art. 3. Se aprobă Grila de emisie a studioului „Pro TV Chişinău”.
Art. 4. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia monitorizare şi
Direcţia expertiză şi licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar

Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 89
din 30 septembrie 2008
Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului
în trimestrul al III-lea al anului 2008
În conformitate cu Art. 49 (5) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aprobă Raportul Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al
Audiovizualului în trimestrul al III-lea al anului 2008 (se anexează).
Art. 2. Raportul Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în
trimestrul al III-lea al anului 2008 se dă publicităţii.
Art. 3. Controlul privind executarea prezentei Decizii îl exercită Secretarul CCA.
Anexă
Aprobat
prin Decizia CCA nr. 89 din 30 septembrie 2008
Preşedinte________________Gheorghe GORINCIOI
DECIZIA nr. 90
din 17 octombrie 2008
Cu privire la eliberarea autorizaţiilor de retransmisie
pentru „Odihna în faţa ecranului azuriu” SRL, „PARITCOM” SRL
şi a licenţei de emisie pentru „Music Master” SRL
Întreprinderea „Odihna în faţa ecranului azuriu” SRL din or. Cricova, mun. Chişinău,
fondatoarea studioului de televiziune prin cablu „Ecran TV” din aceeaşi localitate, a depus la
CCA o cerere privind obţinerea Autorizaţiei de retransmisie pentru următorul termen de
activitate.
Întreprinderea „PARITCOM” SRL din or. Sîngerei, fondatoarea studioului de televiziune
prin cablu „STV” din aceeaşi localitate a depus o cerere privind obţinerea Autorizaţiei de
retransmisie pentru următorul termen de activitate.
Firma de producţie şi comerţ „Music Master” SRL din mun. Chişinău a depus la CCA o
nouă cerere cu setul necesar de documente privind obţinerea Licenţei de emisie pentru postul de
televiziune „NOROC”.
Ca urmare a examinării cererilor şi în conformitate cu prevederile Art. 23, 28 ale Codului
audiovizualului nr. 260 din 27.07.06, Art. 18-20 şi 30 -35 ale „Regulamentului cu privire la
procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi autorizaţiilor de retransmisie”,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Cererea privind eliberarea Autorizaţiei de retransmisie întreprinderii „Odihna în
faţa ecranului azuriu” SRL din or. Cricova, mun. Chişinău (director Cebotari O.) pentru studioul
de televiziune prin cablu „Ecran TV” din aceeaşi localitate SE RESPINGE (S-a votat: 4 pro, 4
contra).
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Fondatoarea studioului TV prin cablu “Ecran TV” se obligă să se conformeze Deciziei
CCA nr. 29 din 18.03.2008, Deciziei nr. 81 din 30 septembrie 2008 să respecte cu stricteţe
prevederile Art. 4 (5), 28 ale Codului audiovizualului, Art. 30, 35 ale Regulamentului cu privire
la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, să
stopeze imediat retransmisia canalelor TV prin reţeaua de televiziune prin cablu din or. Cricova.
Art. 2. Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii “Paritcom” SRL din or.
Sîngerei (director Cucoş A.) pentru studioul de televiziune prin cablu „STV” din aceeaşi
localitate.
Art. 3. Se aprobă lista canalelor TV retransmise de către studioul TV prin cablu „STV” din
or. Sîngerei (20): Moldova 1, Pervîi canal Moldova, N 24, Naţional TV, Favorit TV, PRO TV
Chişinău, Telesport, TRK MIR, TV Dixi, Muzica TV, Mega TV, Belarusi TV, RTR-Planeta,
Bravo, Euro-TV Chişinău, TV 7, N4, NIT, RBK, 2 Plus.
Art. 4. Se eliberează Licenţa de emisie F.P.C. „Music Master” SRL din mun. Chişinău
(director Bînzaru N.) pentru postul de televiziune „NOROC” din aceeaşi localitate.
Art. 5. Se aprobă grila de emisie a postului de televiziune „NOROC”.
Art. 6. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar

Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 91
din 17 octombrie 2008
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei,
condiţiilor la licenţele de emisie şi autorizaţiilor de retransmisie
de către unele întreprinderi ale audiovizualului
Ca urmare a controlului activităţii titularilor licenţelor de emisie, s-au constatat
următoarele:
I. S.C. „MODUMTEH” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu „P - TV” din s.
Peresecina), nu respectă condiţiile la autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000032 din
18.01.2008. Acest studiou activează fără licenţă tehnică.
II. S.C. „Tele Crio” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu „Crio TV” din or
Criuleni) nu respectă condiţiile la licenţa de emisie seria A MMII nr. 003306 din 23.12.2003,
(anexa nr. 2), retransmite în afara listei de canale aprobată de CCA 15 canale: TVC 21,
Interesnoie TV, 365 Dnei, DTV, India TV, 1+1, TV 3, TV 7, Sport Planeta, NGC, Bravo, 2+,
Sport ro, Discovery şi Animal Planet.
III. „Marteh-Plus” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu “M-TV” din s.
Cojuşna), nu respectă condiţiile la licenţa de emisie seria A MMII nr. 013418 din 08.02.2005,
(anexa nr. 2), retransmite în afara listei de canale aprobată de CCA, 3 canale: N 4, Discovery şi
2+.
IV. S.C. „PRO TF GRUP” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu „PRO TF
TV” din s. Ratuş), nu respectă condiţiile la autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000022 din
19.06.2007. Acest studiou activează fără licenţă tehnică.
V. S.C. „CIMIŞENI-TV” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu „TV CIM”
din s. Cimişeni), nu respectă condiţiile la autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000044 din
17.04.2008. Acest studiou activează fără licenţă tehnică.
VI. S.C. „REBDACONS” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu „Rise-TV” din
satele Sireţi şi Costeşti), nu respectă condiţiile la licenţa de emisie seria A MMII nr. 014515
din 12.07.2005, (anexa nr. 2), retransmite în afara listei de canale aprobată de CCA, 11 canale:
Taraf TV, OTV, Euronews, Zdarovie, Kiss TV, Kanal D, DTV, Prima, Acasa, Manele TV şi
MIR.
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VII. S.C. „TV Holercani” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu „TV Holercani”
din s. Holercani), nu respectă condiţiile la autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000011 din
22.02.2007. Acest studiou nu a comunicat, în scris CCA despre intenţia de începe activitatea, cu cel
puţin 72 de ore înainte de lansarea emisiei. Nu a prezentat contractele de retransmitere a canalelor.
Retransmite în afara listei de canale aprobată de CCA, 16 canale: Komedia TV, Pro TV
Internaţional, TVC 21, DTV, NGC, Eurosport, TNT, Rossia, TV Centru, Taraf, MIR, Euronews,
Zoopark, Romantica, Iliuzion + şi NTV+ Infocanal.
VIII. S.C. „LOZVIC-PRIM” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu „LOZ-TV”
din s. Lozova), nu respectă condiţiile la licenţa de emisie seria A MMII nr. 003342 din
06.04.2004, (anexa nr. 2), retransmite în afara listei de canale aprobată de CCA, 16 canale: Kiss
TV, Prima TV, TV Dixi, Muzica TV, N 4, NGC, DTV, India TV, Eurosport, Domaşnii,
Discovery, 365 Dnei, Mir, NTV, Ren TV şi TNT.
IX. S.C. „Civracol TV” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu “Victoria TV”
din s. Ciuciuleni), nu respectă condiţiile la licenţa de emisie seria A MMII nr. 003386 din
14.09.2004, (anexa nr. 2), retransmite în afara listei de canale aprobată de CCA, canalele Euro
TV Chişinău şi Pro TV Chişinău.
X. S.C. „Nova Netelcom” SRL (fondatoarea studioului TV prin cablu „Nova Media”
din s. Vălcineţ), nu respectă condiţiile la licenţa de emisie seria A MMII nr. 003381 din
14.09.2004, (anexa nr. 2), retransmite în afara listei de canale aprobată de CCA, 6 canale: Acasă,
Kanal D, Bravo, NTV, Kiss TV, Telesport.
XI. S.C. „TSV-COM” SRL (arendaşul studioului TV prin cablu „Viravid-TV” din s.
Pituşca), nu respectă Art. 1 al Deciziei CCA nr. 64 din 25 iulie 2008, retransmite în afara listei
de canale aprobată de CCA, 5 canale: NGC, NTV, Eurosport, Iliuzion, Zoopark.
XII. S.C. „Reţeaua TA-TV” SRL (fondatoarea studioului TV prin cablu „RT-TV” din
s. Izvoare), nu respectă condiţiile la licenţa de emisie seria A MMII nr. 003340 din 06.04.2004,
(anexa nr. 2), retransmite în afara listei de canale aprobată de CCA, 10 canale: NIT, UTR,
Topşop TV, Alfa Omega TV, TVRM, N 24, Prime, TVM Internaţional, TV-5 şi Pervîi
Muzîkalinîi canal.
XIII. S.C. „Vertamar” SRL (fondatoarea studiourilor TV prin cablu „VTI” din or.
Ungheni, or. Ştefan Vodă s. Sipoteni, rn. Călăraşi, satele Sculeni, Pîrliţa, s. Petreşti, s.
Semeni, rn. Ungheni), nu respectă condiţiile la autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000029
din 04.12.2007, (anexa nr. 2), retransmite în afara listei de canale aprobată de CCA, următoarele
canale: Ungheni- Muzica TV, Premiera, TV Centru, Kuhnea TV şi Musicbox; Ştefan Vodă- 2
Plus, Etno, Mega TV, TV 1000, TV 3 şi Sport Ro; s. Sipoteni, rn. Călăraşi- 2 Plus şi Ru TV; s.
Sculeni, rn. Ungheni- Etno TV, Mir, 2 Plus, TV 3, TV 7 şi TV 1000; s. Pîrliţa, rn. Ungheni- Etno
TV, NIT, TV 3, Dom kino şi Eurokino; s. Petreşti, rn. Ungheni: RTR Planeta, NIT, TV 3, TV
1000 şi Inter +; s. Semeni, rn. Ungheni- RTR Planeta, Mir, TV 7, Inter + şi Zoopark.
În temeiul celor constatate şi în conformitate cu Art. 28, 29, 37, 38 şi 40 (3) ale Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audivizualului
DECIDE:
Art. 1. S.C. „MODUMTEH” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu „P-TV” din s.
Peresecina) i se recomandă, în termen rezonabil, să obţină licenţa tehnică, să-şi aducă în ordinea
cuvenită documentaţia pentru a-şi continua în mod legal activitatea, fapt despre care va informa,
în scris, Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
Art. 2. Pentru încălcarea Art. 18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al
Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea anexei nr. 2 la licenţa de emisie seria A MMII nr.
003306 din 23.12.2003, S.C. „Tele Crio” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu „Crio
TV” din or Criuleni), conform Art. 38 (2) lit. b) şi e), se avertizează public (S-a votat: unanim).
Art. 3. S.C. „Marteh-Plus” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu “M-TV” din s.
Cojuşna) i se recomandă, în termen rezonabil, să-şi aducă în ordinea cuvenită documentaţia
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pentru a-şi continua în mod legal activitatea, fapt despre care va informa, în scris, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului.
Art. 4. Pentru încălcarea Art. 4 (5) şi 28 ale Codului audiovizualului, Art. 35 şi 39 ale
Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea p. 5 din condiţiile la autorizaţia de retransmisie
seria AB nr. 000022 din 19.06.2007, S.C. „PRO TF GRUP” SRL (fondatoarea Studioului TV
prin cablu „PRO TF TV” din s. Ratuş), conform Art. 38 (2) lit. b) şi e), se avertizează public
(S-a votat: unanim).
Art. 5. S.C. „CIMIŞENI-TV” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu „TV CIM”
din s. Cimişeni) i se recomandă, în termen rezonabil, să obţină licenţa tehnică, să-şi aducă în
ordinea cuvenită documentaţia pentru a-şi continua în mod legal activitatea, fapt despre care va
informa, în scris, Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
Art. 6. Pentru încălcarea Art. 18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al
Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea anexei nr. 2 la licenţa de emisie seria A MMII nr.
014515 din 12.07.2005, S.C. „REBDACONS” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu
„Rise-TV” din satele Sireţi şi Costeşti), conform Art. 38 (2) lit. b) şi e), se avertizează public
(S-a votat: 6 pro, 2 contra).
Art. 7. Pentru încălcarea Art. 18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 35, 36 ale
Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea anexei nr. 2 la autorizaţia de retransmisie seria AB
nr. 000011 din 22.02.2007, S.C. „TV Holercani” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu
„TV Holercani” din s. Holercani), conform Art. 38 (2) lit. b) şi e), se avertizează public (S-a
votat: 6 pro, 2 contra).
Art. 8. Pentru încălcarea Art. 18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al
Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea anexei nr. 2 la licenţa de emisie seria A MMII nr.
003342 din 06.04.2004, S.C. „LOZVIC-PRIM” SRL (fondatoarea Studioului TV prin cablu
„LOZ-TV” din s. Lozova), conform Art. 38 (2) lit. b) şi e), se avertizează public (S-a votat: 6
pro, 2 contra).
Art. 9. S.C. „Civracol TV” SRL, fondatoarea Studioului TV prin cablu “Victoria TV” din
s. Ciuciuleni, i se recomandă, în termen rezonabil, să-şi aducă în ordinea cuvenită documentaţia
pentru a-şi continua în mod legal activitatea, fapt despre care va informa, în scris, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului.
Art. 10. Rezultatele controlului asupra activităţii S.C. „Nova Netelcom” SRL, fondatoarea
studioului TV prin cablu „Nova Media” din s. Vălcineţ (încălcarea Art. 18 (3), 28, 29 ale
Codului audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea anexei nr. 2 la
licenţa de emisie seria A MMII nr. 003381 din 14.09.2004) vor fi examinate ulterior.
Art. 11. Rezultatele controlului asupra activităţii S.C. „TSV-COM” SRL, (arendaşul
studioului TV prin cablu „Viravid-TV” din s. Pituşca (încălcarea Art. 18 (3), 28, 29 ale Codului
audiovizualului, Art. 36 al Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a
licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie şi Art. 1 al Deciziei CCA nr. 64 din 25
iulie 2008) vor fi examinate ulterior.
Art. 12. Pentru încălcarea Art. 18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al
Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea anexei nr. 2 la licenţa de emisie seria A MMII nr.
003340 din 06.04.2004, S.C. „Reţeaua TA-TV” SRL (fondatoarea studioului TV prin cablu
„RT-TV” din s. Izvoare), conform Art. 38 (2) lit. b) şi e), se avertizează public (S-a votat: 7 pro,
1 contra).
Art. 13. Pentru încălcarea Art. 18 (3), 28, 29 ale Codului audiovizualului, Art. 36 al
Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
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autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea anexei nr. 2 la autorizaţia de retransmisie seria AB
nr. 000029 din 04.12.2007, S.C. „Vertamar” SRL (fondatoarea studiourilor TV prin cablu
„VTI” din or. Ungheni, or. Ştefan Vodă s. Sipoteni, rn. Călăraşi, satele Sculeni, Pîrliţa, s.
Petreşti, s. Semeni, rn. Ungheni), conform Art. 38 (2) lit. b) şi e), se avertizează public (S-a
votat: unanim).
Art. 14. Titularii nominalizaţi vor stopa imediat retransmisia canalelor TV care nu sunt
prevăzute de listele aprobate de CCA şi care nu au acoperire contractuală. Directorii
întreprinderilor respective vor prezenta un raport privind lichidarea încălcărilor timp de 30 zile
din momentul publicării prezentei Decizii în Monitorul Oficial.
Art. 15. Decizia poate fi contestată în conformitate cu legislaţia contenciosului
administrativ.
Art. 16. Direcţia expertiză şi licenţiere va efectua un control repetat privind constatarea
modului de executare a prezentei Decizii.
Art. 17. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar

Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 92
din 17 octombrie 2008
Cu privire la aprobarea listelor de canale TV retransmise
şi modificarea condiţiilor la licenţa de emisie
Întreprinderile „TSV-COM” SRL din mun. Chişinău (arendaşul reţelei din s. Pituşca, rn.
Călăraşi), „VALIGON-IMPEX” SRL din or. Călăraşi (fondatoarea studioului TV prin cablu „TV
Călăraşi” din aceeaşi localitate), „GALABIS - PRIM” SRL din sect. Ciocana, mun. Chişinău
(fondatoarea studioului TV prin cablu „GALA-TV” din aceeaşi localitate ), „OLDIMA” SRL din
mun. Chişinău (fondatoarea studioului TV prin cablu „NTV” din aceeaşi localitate), „DENAVIA
- TV” SRL din or. Rîşcani (fondatoarea studioului TV prin cablu „ RTV” din aceeaşi localitate),
solicită aprobarea noilor liste de canale.
Conform prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutul CCA,
Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a
Parlamentului Republicii Moldova şi în temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 23
canale) de către „ TSV-COM” SRL arendaşul reţelei din s. Pituşca, rn. Călăraşi: Moldova 1,
NIT, PRO TV Chişinău, 2 Plus, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo,
Minimax, Favorit TV, Euro TV- Chişinău, India TV, TRK MIR, Mnogo TV, N 4, DTV,
Naţional TV, N 24, Belarusi TV, NGC, Eurosport, Soiuz.
Art. 2. Cererea studioului TV prin cablu „TV Călăraşi” din or. Călăraşi privind aprobarea
noii liste de canale TV retransmise se respinge (S-a votat: 4 pro, 4 contra).
Art. 3. Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
48 canale) de către studioul TV prin cablu „Gala TV” din sec. Botanica, mun. Chişinău:
Moldova 1, NIT, Pervîi canal Moldova, TV 7, 2 Plus, PRO TV Chişinău, TV Dixi, Euro TVChişinău, Muzica TV, N 4, TVC 21, N 24, Naţional TV, Favorit TV, Minimax, Telesport,
Neptun TV, Taraf TV, Acasă, Eurosport, Realitatea TV, TVR 1, TV 3, Bravo, Viasat History,
Viasat Explorer, Euronews, RTR Planeta, Belarusi TV, Ren TV, National Geografic, Mir, TV
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1000, TV 1000 Russkoe Kino, Romantica, Drive, Ohota i rîbalka, Zdorovoe TV, Comedia TV,
Inter +, RTVI, Fenix – Art, 24 Tehno, Detski Mir, India TV , CNL, Nostalgia, Ruskii Extrim.
(Canalele „ 2 Plus”, „Acasa”, „Romantica”,” Minimax” vor fi retransmise după
prezentarea contractelor. Retransmisia canalului „Ren TV ” se recomandă să fie stopată pînă
la soluţionarea problemei în conformitate cu decizia CCA nr. 86 din 30 septembrie 2008.)
Art. 4. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 35
canale) de către studioul TV prin cablu „NTV” din mun. Chişinău: Moldova 1, 2 Plus, PRO TV
Chişinău, Kiss TV, Naţional TV, Favorit TV, N 24, Telesport, Acasa, Euro TV- Chişinău,
Pervîi canal Moldova, NIT, TV Dixi, TVC 21, Muzica TV, TV 7, Bravo, Jetix, Animal Planet,
Discovery Channel, Viasat Histoty, Eurosport(rom), Eurosport (rus), Euronews, TV 1000,
MIR, Fenix- Art, India TV, Naşe Kino, Detskii Mir, Interesnoe TV, Auto +, UTR, Ocean TV,
RTR Planeta.
Canalul „Kiss TV” se va retransmite după reînnoirea contractului.
Art. 5. Se aprobă noua listă a canalelor retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 35
canale) de către studioul TV prin cablu „ RTV” din or. Rîşcani: Moldova 1, TVM Internaţional,
PRO TV Chişinău, Euro TV- Chişinău, NIT, N 4, TV Dixi, Bravo, Pervîi canal Moldova,
TVR-1, Naţional TV, Favorit TV, TV Neptun, TVRM, Telesport, Etno TV, Taraf TV,
Eurosport, Inter +, 1+1 Internaţional, Naşe Kino, Detskii Mir, Mir, RTR Planeta, Ren TV, 24
Tehno, 1000 Russkoe Kino, India TV, Nostalgie, Ohota i Rîbalca, RTVi Mu, RTVi,
Euronews, Animal Planet, Discovery Channel.
(Canalele „Eurosport” şi „Euronews” vor fi retransmise după prezentarea contractelor.
Retransmisia canalului „Ren TV ” se recomandă să fie stopată pînă la soluţionarea problemei
în conformitate cu decizia CCA nr. 86 din 30 septembrie 2008.)
Art. 6. Formularele vechi ale listelor de canale se păstrează în dosarul titularului.
Art. 7. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi licenţiere.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe Gorincioi
Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 93
din 17 octombrie 2008
Cu privire la serviciile de programe
difuzate de canalul de televiziune „Совершенно Секретно” (Federaţia Rusă)
Serviciul de programe al postului de televiziune „Совершенно Секретно” (Federaţia
Rusă), retransmis de mai mulţi distribuitori de servicii din Republica Moldova, a fost monitorizat,
în conformitate cu prevederile art. 37 (1) din Codul Audiovizualului nr. 260-XVI din 27.02.2006,
la 13 octombrie curent, prin intermediul serviciilor studioului TV prin cablu „Sun TV” din mun.
Chişinău. S-a stabilit că emisia canalului este alcătuită dintr-o serie de emisiuni şi filme
documentare de anchetă, majoritatea cărora reflectă anumite evenimente criminale din trecut,
preponderent din Federaţia Rusă. Titlurile unor emisiuni puse pe post vorbesc practic de la sine:
„Убийца по объявлению”, „Неутомимый заказчик”, „Убить по- американски”, „Адвокаты
дьявола” etc. De asemenea au fost difuzate două filme din ciclul „Документальное
расследование” (orele 13:15 şi 17:35). Primul, întitulat „Молчание ягнят” (13:15:44) a fost
consacrat crimelor maniacului Reahovski şi pe parcursul acestuia se utilizează excesiv imagini
şocante, expuse, preponderent, în gros-plan: scene de strangulare (13:16:48, 13:17:33, 13:17:43),
sugrumare (13:16:56), tortură (13:17:02), imagini ale cadavrelor (13:20:06, 13:20:41, 13:21:02,
13:21:06, 13:21:53, 13:22:05, 13:23:16, 13:24:00, 13:29:29, 13:29:32, 13:29:37, 13:29:58,
13:31:05, 13:34:00, 13:35:25, 13:36:13, 13:36:37, 13:36:40, 13:36:52, 13:37:53).
Deosebit de şocante sînt cadrele de la 13:31:05, în care apare imaginea unui copil gol
decapitat, însoţite de interviul maniacului, la faţa locului (... «Голову чем отрезал?», «Ножом»,
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«Каким ножом, уточни, пожалуйста?» «Перочинным»...) şi cele de la minutul 34, cînd apare
imaginea cadavrului unei femei goale, spintecate şi decapitate, urmată de gros-planul capului
tăiat. Cruzimea imaginilor e amplificată de textul emisiunii, care oferă detalii şocante ale
crimelor. De exemplu, «Ряховский задушил подростка, после чего проткнул егo лыжной
палкой через задний проход» (36:11).
Cel de-al doilea film din ciclul „Документальное расследование”, întitulat „Убийца по
объявлению” (17:36:50) a reflectat un caz de asasinat, înfăptuit cu ajutorul unui killer care a fost
găsit prin intermediul unui ziar. Realizatorii filmului savurează imaginea femeii asasinate,
expunînd-o, în diverse ipostaze (17:38:39, 17:39:36, 17:39:46, 17:40:00, 17:40:07, 17:41:20,
17:57:27).
Reieşind din cele expuse, constatăm că postul de televiziune «Совершенно секретно»,
retransmis pe teritoriul Republicii Moldova de „Sun TV” şi alţi distribuitori de servicii, a încălcat
prevederile Art. 6 (2) din Codul Audiovizualului („Este interzisă difuzarea de programe care pot
afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special programele care conţin
pornografie, violenţă exagerată sau limbaj licenţios”), prevederile Art. 7 (1), b („Toate
elementele serviciilor de programe, prin prezentarea lor şi conţinutul lor, trebuie să respecte
demnitatea fiinţei umane şi drepturile fundamentale ale semenilor. În particular, ele nu trebuie...
să pună în valoare violenţa...”, precum şi prevederile Art. 7 (2) din Convenţia Europeană cu
privire la televiziunea transfrontalieră („Elementele serviciilor de programe care sunt
susceptibile de a aduce prejudicii dezvoltării fizice, psihice şi morale a copiilor sau
adolescenţilor nu trebuie să fie transmise atunci când aceştia sunt susceptibili, din cauza orarului
de transmisiune şi de recepţie, de a le privi”).
În conformitate cu prevederea Art. 29 (2) din Codul Audiovizualului, Titularul autorizaţiei
de retransmisie a unui serviciu de programe pe teritoriul Republicii Moldova care nu ţine de
jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene sau statelor membre ale Convenţiei Europene
cu privire la televiziunea transfrontalieră este responsabil de corespunderea conţinutului
programului retransmis cerinţelor Codului.
În temeiul celor constatate şi în conformitate cu Art. 6 (2), 7, 29 (2), 30 (3), 37, 38, 40, 41
ale Codului Audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutul CCA, Regulamentul cu privire
la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie,
aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Retransmiterea serviciului de programe difuzat de canalul TV „Совершенно
секретно” (Federaţia Rusă) pe teritoriul Republicii Moldova se interzice (S-a votat: 7 pro, 1
contra).
Art. 2. Pentru nerespectarea Art. 6 (2) din Codul Audiovizualului, Art. 7 (1), b, 7 (2) din
Convenţia Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră ÎM „Sun Comunications” SRL,
fondatoarea studioului TV prin cablu „Sun TV” din mun. Chişinău, în conformitate cu Art. 38
(2)lit. e), f) al Codului audiovizualului, se avertizează public (S-a votat: 5 pro, 3 contra).
Art. 3. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina
web a CCA.
Art. 4. Controlul asupra executării prezentei Decizii îi revine Direcţiei monitorizare şi
Direcţiei expertiză şi licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar

Constantin Bîrcă
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DECIZIA nr. 94
din 17 octombrie 2008
Cu privire la aprobarea grilelor de emisie
pentru „AVM”, „Love Radio”
Întreprinderea „AVM” SRL solicită aprobarea grilei de emisie a studioului TV prin eter
„AVM”, prin excluderea retransmisiei unor programe ale canalului „Naţional TV” şi includerea
unor emisiuni ale canalelor „Moldova Internaţional”, „Kanal 24” şi „DTV”. În grila nouă s-au
introdus următoarele emisiuni: „Noutăţi AVM”, „Rezumatul săptămînii”, „Scurt pe doi”, „Tema
actuală”, „Tradiţie naţională”, „În obiectiv”, „Crochiu” şi „Observatorul Poliţiei”.
S.C. „Nova Casa” SRL solicită aprobarea noului proiect editorial şi a grilei de emisie a
postului de radio „Love Radio”.
În conformitate cu prevederile Art. 39 – 41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a
licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din
28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, şi în temeiul actelor prezentate de către
întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Grila de emisie a studioului „AVM” se aprobă (S-a votat: 5 pro, 3 contra).
Art. 2. Proiectul Editorial şi grila de emisie a postului „Love Radio” se respinge (S-a votat:
4 pro, 4 contra).
Art. 3. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia monitorizare şi
Direcţia expertiză şi licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar

Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 95
din 17 octombrie 2008
Cu privire la cesiunea licenţei de emisie
a AP „Uniunea Producătorilor de Fonograme şi Videograme”
către Instituţia Privată Centrul de Resurse pentru Copii „SCĂPĂRICI”
La 7 octombrie curent AP „Uniunea Producătorilor de Fonograme şi Videograme” şi
Instituţia Privată Centrul de Resurse pentru Copii „SCĂPĂRICI” au solicitat, repetat, cesiunea
Licenţei de emisie seria A MMII nr. 014598 din 13.02.2007, eliberată pentru postul de radio
„SCĂPĂRICI”. Cesionarul, Instituţia Privată Centrul de Resurse pentru Copii „SCĂPĂRICI”,
îşi asumă toate obligaţiunile ce decurg din licenţa de emisie cesionată. La cerere Instituţia
Privată Centrul de Resurse pentru Copii „SCĂPĂRICI” a anexat documentele prevăzute de
nomenclatorul actelor necesare pentru eliberarea licenţei de emisie. Ca urmare a cesionării
licenţei de emisie, Instituţia Privată Centrul de Resurse pentru Copii „SCĂPĂRICI” solicită
schimbarea denumirii postului de radio „SCĂPĂRICI” în „Radio 1”.
În conformitate cu prevederile Art. 26, 27, 39– 41 ale Codului audiovizualului nr. 260XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Art. 25 şi 28 ale Regulamentului cu privire la procedura şi
condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin
Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova şi în temeiul actelor
prezentate de către întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Solicitarea AP „Uniunea Producătorilor de Fonograme şi Videograme” şi a
Instituţiei Private Centrul de Resurse pentru Copii „SCĂPĂRICI” privind cesionează Licenţei
de emisie, eliberată pentru postul de radio „SCĂPĂRICI”, se respinge (S-a votat: 3 pro, 5
contra).
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Art. 2. Prezenta Decizie se dă publicităţii.
Art. 3. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar

Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 96
din 17 octombrie 2008
Despre obligaţia radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii
privind informarea publicului asupra sancţiunilor
aplicate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Luând în consideraţie calitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului de
reprezentant şi garant al interesului public în domeniul audiovizualului şi de unica autoritate de
reglementare în domeniu, obligaţia de a asigura transparenţa mijloacelor massmedia electronice
şi transparenţa activităţii sale, obligaţia radiodifuzorilor de a informa obiectiv consumatorul de
programe prin prezentarea corectă a faptelor si a evenimentelor, în 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 sau distribuitorul de servicii căruia Consiliul Coordonator al
Audiovizualului i-a aplicat o sancţiune se obligă să comunice publicului motivele şi obiectul
sancţiunii, în formula care se va conţine în textul deciziei respective.
(2) Extrasul din decizia de sancţionare privind motivele şi obiectul sancţionării, ce
urmează a fi comunicată publicului, se înmînează/expediază radiodifuzorului/distribuitorului de
servicii în cel mult trei zile din data aprobării deciziei.
(3) În cazul serviciilor de programe TV, textul sancţiunii va fi difuzat în următoarele 24 de
ore din data primirii extrasului din decizie, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar
18.00-23.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri.
(4) În cazul serviciilor de programe radio, textul sancţiunii va fi difuzat în următoarele 24
de ore din data primirii extrasului din decizie, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 6.00-13.00,
din care o dată în principala emisiune de ştiri.
(5) Distribuitorul de servicii sancţionat se obligă de a difuza textul sancţiunii aplicate de
CCA, în mod continuu, timp de 3 zile, pe fiecare din canalele care au constituit obiectul
sancţiunii. Textul sancţiunii va fi difuzat din momentul primirii extrasului din decizie.
Art. 2. (1) Pentru serviciile de programe TV sau radio care, în intervalele orare fixate în
Art. 1, retransmit un alt serviciu de programe, modalitatea de difuzare va fi stabilită prin decizia
de sancţionare.
(2) Distribuitorul de servicii care are şi calitatea de radiodifuzor se va supune aceloraşi
reguli prevăzute în prezenta Decizie.
Art. 3. Textul privind motivele şi obiectul sancţionării, în formula CCA, nu poate fi
difuzat în blocurile de publicitate.
Art. 4. Nerespectarea prezentei Decizii se sancţionează potrivit prevederilor Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006.
Art. 5. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se
plasează pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
Art. 6. Decizia CCA nr. 14 din 22 ianuarie 2007 se abrogă.
Art. 7. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia monitorizare şi
consilierul-jurist al CCA.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar
Constantin Bîrcă
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DECIZIA nr. 97
din 17 octombrie 2008
Cu privire la reperfectarea autorizaţiei de retransmisie şi a
licenţelor de emisie, eliberate Î.C.S. „FOCUS-SAT” SRL,
Î.M. „TELEDIXI” SRL, S.C. „Nova Casa” SRL
Î.C.S. „FOCUS-SAT” SRL, fondatoarea studioului cu emisie prin satelit „FOCUS-SAT”,
solicită reperfectarea Autorizaţiei de retransmisie seria AB, nr. 000031 din 04.12.2007, prin
schimbarea denumirii „Întreprindere cu Capital Străin „FOCUS-SAT” SRL” în „Întreprindere
Mixtă „FOCUS-SAT” SRL” şi schimbarea adresei juridice „MD-2005, mun. Chişinău, str.
Bănulescu – Bodoni G., nr. 57/1” în „MD-2012, mun. Chişinău, str. Veronica Micle, nr. 1/1, et.
3”.
Î.M. „TELEDIXI” SRL, fondatoarea studioului „TV DIXI” prin eter şi satelit, solicită
reperfectarea licenţelor de emisie seria A MMII, nr. 014618 din 25.09.2007 şi seria A MMII, nr.
014624 din 11.10.2007 prin schimbarea denumirii „Societatea Comercială „TELEDIXI” SRL”
în „Întreprinderea Mixtă „TELEDIXI” SRL”.
S.C. „Nova Casa” SRL, fondatoarea postului de radio „BEST FM”, solicită reperfectarea
condiţiilor la Licenţa de emisie seria A MMII, nr. 014632 din 18.12.2007 prin schimbarea
denumirii postului de radio „BEST FM” în „Love Radio”.
În 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 şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, şi în temeiul actelor prezentate de
către întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se reperfectează (prin eliberarea unor formulare noi) Autorizaţia de retransmisie
seria AB, nr. 000031 din 04.12.2007, eliberată ÎM „FOCUS-SAT” SRL, prin schimbarea
denumirii „Întreprindere cu Capital Străin „FOCUS-SAT” SRL” în „Întreprindere Mixtă
„FOCUS-SAT” SRL” şi schimbarea adresei juridice „MD-2005, mun. Chişinău, str. Bănulescu –
Bodoni G., nr. 57/1” în „MD-2012, mun. Chişinău, str. Veronica Micle, nr. 1/1, et. 3”.
Art. 2. Se reperfectează (prin eliberarea unor formulare noi) licenţele de emisie seria A
MMII, nr. 014618 din 25.09.2007 şi seria A MMII, nr. 014624 din 11.10.2007, eliberate S.C.
„TELEDIXI” SRL, prin schimbarea denumirii „Societatea Comercială „TELEDIXI” SRL” în
„Întreprinderea Mixtă „TELEDIXI” SRL”.
Art. 3. Dat fiind că atît Conceptul, cît şi Grila de programe ale S.C. „Nova Casa” SRL nu
au fost aprobate, cererea privind reperfectarea licenţei de emisie prin schimbarea denumirii
postului de radio „BEST FM” în „Love Radio” se respinge.
Art. 4. Autorizaţia de retransmisie seria AB, nr. 000031 din 04.12.2007 şi licenţele de
emisie seria A MMII, nr. 014618 din 25.09.2007, seria A MMII, nr. 014624 din 11.10.2007 se
declar nevalabile; modificările respective se introduc în Registrul de licenţiere.
Art. 5. Pentru reperfectarea actelor ÎM „FOCUS-SAT” SRL va achita taxa în valoare de
250 lei; Î.M. „TELEDIXI” SRL va achita taxa în valoare de 500 lei.
Art. 6. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe Gorincioi
Constantin Bîrcă
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DECIZIA nr. 98
din 17 octombrie 2008
Despre Regulamentul privind participarea
titularilor licenţelor de emisie şi ai autorizaţiilor
de retransmisie, consumatorilor de programe şi
altor persoane interesate la şedinţele CCA
În conformitate cu Art. 2, 23-30, 39-41 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind participarea titularilor licenţelor de emisie şi ai
autorizaţiilor de retransmisie, consumatorilor de programe şi altor persoane interesate la
şedinţele CCA (se anexează).
Art. 2. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial şi se plasează pe pagina web a
CCA.
Art. 3. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită secretarul CCA.
Anexă
Regulamentul
privind participarea titularilor licenţelor de emisie şi ai autorizaţiilor de retransmisie,
consumatorilor de programe şi altor persoane interesate la şedinţele CCA
Prezentul Regulament determină principiile de bază ale activităţii Consiliului Coordonator
al Audiovizualului în procesul de examinare publică a cererilor, petiţiilor, demersurilor (altor
adresări) ale titularilor licenţelor de emisie, distribuitorilor de servicii, consumatorilor de
programe sau altor persoane interesate.
9.
Cererile, solicitările, petiţiile, demersurile (cu excepţia cererilor soluţionate în
regim de lucru) titularilor licenţelor de emisie, distribuitorilor de servicii, consumatorilor de
programe sau ale altor persoane interesate sunt examinate în şedinţele publice ale CCA.
10.
În cazul examinării de către CCA a chestiunilor referitoare la titularii licenţelor/
autorizaţiilor, a adresărilor consumatorilor de programe sau ale altor persoane interesate
(denumite în continuare „solicitanţi”) participarea acestora la şedinţe nu poate fi îngrădită.
11.
Participarea solicitanţilor la şedinţa CCA este obligatorie în cazul:
·
examinării cererilor privind eliberarea licenţelor de emisie prin concurs sau fără
concurs;
·
examinării cererilor privind eliberarea autorizaţiilor de retransmisie;
·
examinării încălcărilor comise de către titularii de licenţă sau autorizaţie (ca urmare
a monitorizărilor sau controalelor);
·
examinării cererilor privind modificarea concepţiei generale a serviciului de
programe al radiodifuzorului;
·
examinării cererilor privind cesiunea licenţei de emisie;
·
examinării cererilor privind locaţiunea reţelelor audiovizuale.
12.
În cazurile cînd participarea solicitanţilor este obligatorie, la şedinţa CCA se va
prezenta nemijlocit directorul întreprinderii respective, directorul postului (studioului) sau o altă
persoană cu funcţii de răspundere (de exemplu, director adjunct, director executiv), împuternicită
în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
13.
Examinarea încălcărilor comise de către titularii licenţelor de emisie sau ai
autorizaţiilor de retransmisie se efectuează numai în prezenţa persoanei care este trasă la
răspundere. În lipsa acesteia cazul poate fi examinat, dacă există date privind anunţarea la timp a
persoanei despre locul şi timpul examinării şi dacă din partea ei n-a fost primit nici un demers
motivat privind amînarea examinării chestiunii respective.
Notă: În cazurile cînd participarea solicitanţilor este obligatorie, dar la şedinţa CCA nu se
prezintă reprezentantul împuternicit al titularului, examinarea chestiunii este amînată pentru
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şedinţa viitoare, excepţie fiind petrecerea concursurilor privind eliberarea licenţelor de emisie,
cînd neprezentarea este calificată ca retragere tacită din concurs.
14.
Examinarea solicitărilor poate fi efectuată de CCA în lipsa titularilor de
licenţă/autorizaţie în cazurile:
·
examinării cererilor titularilor de retragere a licenţei (autorizaţiei);
·
modificării listelor canalelor de retransmisie;
·
examinării cererilor privind reperfectarea licenţei de emisie sau a autorizaţiei de
retransmisie;
·
examinării cererilor privind cesiunea autorizaţiilor de retransmisie;
·
examinării încălcărilor comise de către titularii de licenţă/autorizaţie, ca urmare a
monitorizărilor sau controalelor (în cazul în care chestiunea respectivă a fost deja amînată 1 dată
sau titularul de licenţă/autorizaţie nu se prezintă nemotivat la şedinţa CCA, dacă există date
despre anunţarea la timp a persoanei despre locul şi timpul examinării cazului).
15.
Dacă în procesul examinării solicitărilor în lipsa titularilor de licenţă/autorizaţie
(cazurile prevăzute în pct. 6 al prezentului Regulament) apar neclarităţi şi sunt necesare
explicaţii suplimentare, examinarea chestiunii se amînă pentru o altă şedinţă, la care va fi invitat
titularul de licenţă/autorizaţie.
16.
Procedura de examinare a sesizărilor (petiţiilor, demersurilor, plîngerilor ş. a.) cu
privire la activitatea titularilor de licenţă/autorizaţie:
- la şedinţa CCA sunt invitate toate părţile interesate;
- lipsa petiţionarului de la şedinţa CCA nu împiedică examinarea cazului;
- lipsa motivată de la şedinţa CCA a titularului, activitatea căruia urmează să fie examinată,
conduce la amînarea examinării (Notă: amînarea poate fi efectuată cel mult o dată). În cazul
lipsei nemotivate (dacă există date despre anunţarea la timp a persoanei despre locul şi timpul
examinării cazului şi dacă din partea acesteia n-a fost primit nici un demers motivat de a se
amîna examinarea cazului) sau în cazuri excepţionale (de exemplu, în timpul campaniei
electorale) chestiunea poate fi examinată în lipsa titularului.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe GORINCIOI
Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 99
din 26 noiembrie 2008
Cu privire la noile grile de emisie
S.C. „Nova Casa” SRL solicită aprobarea noii grile de emisie a postului de radio „Love
Radio”.
Întreprinderea Mixtă „ADVAR” SRL cere aprobarea grilei de emisie a postului de radio
„NOVA” prin completarea ei cu emisiunile: „Portret Cultural Istoric Literar”, „Imagini de
călătorie”, „Nova Radio Activă”, „Nova Day”, „Nova Legendar”, „Nova Lights”, „Nova Top
Rock”, „Alternativ iNovation”, „Adhok pe fundal Rock” şi „Nova Romantic”, precum şi
excluderea emisiunilor „Toată ziua cu Radio Nova”, „Retro-Zone”, „Nova turnesol”, „Rock
history”, „Muzici şi faze”, „Nova DJ 007”, „Insomnia”, „Dosarele Nova”, „Turistic Art”,
„Persoana NovaGrata” şi „Top Europ”.
În conformitate cu prevederile Art. 39 – 41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a
licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din
28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova şi în temeiul actelor prezentate de către
întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Grila de emisie a postului „Love Radio” se aprobă.
132

Art. 2. Grila de emisie a postului de radio „NOVA” se aprobă.
Art. 3. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia monitorizare şi
Direcţia expertiză şi licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar

Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 100
din 26 noiembrie 2008
Cu privire la reperfectarea autorizaţiilor de retransmisie şi
a licenţelor de emisie
S.C. „SEBIS SAT” SRL, fondatoarea studioului cu emisie prin cablu „S&P”, solicită
reperfectarea Autorizaţiei de retransmisie seria AB, nr. 000037 din 18.03.2008, prin schimbarea
denumirii companiei din S.C. „SAVCIUC&PANTEA” SRL în S.C. „SEBIS SAT” SRL şi
excluderea din aria de emisie a satului Slobozia Duşca, rn. Criuleni.
S.C. „Nova Casa” SRL, fondatoarea postului de radio „BEST FM”, solicită reperfectarea
condiţiilor la Licenţa de emisie seria A MMII, nr. 014632 din 18.12.2007, prin schimbarea
denumirii postului de radio „BEST FM” în „Love Radio”.
S.C.M. „Radio Contact” SRL, fondatoarea postului de radio „Kiss FM”, solicită
reperfectarea Licenţei de emisie seria A MMII, nr. 014596 din 13.02.2007, prin schimbarea
denumirii Societatea Comercială Mixtă „Radio Contact” SRL în Întreprinderea cu Capital Străin
„SBS BROADCASTING” SRL.
S.C. „GERMES-NORD” SRL, fondatoarea postului de radio „STAR-FM”, solicită
reperfectarea condiţiilor la Licenţa de emisie seria A MMII, nr. 014599 din 13.02.2007, prin
schimbarea adresei juridice „MD-3100, mun. Bălţi, str. Voluntarilor, nr. 14, ap. 1” în „MD3100, mun. Bălţi, str. Chişinăului, nr. 72”.
S.C. „DIVASERV MEDIA” SRL, fondatoarea postului de radio „CITY FM”, cere
reperfectarea condiţiilor la Licenţa de emisie seria A MMII, nr. 014594 din 13.02.2007, prin
schimbarea adresei juridice „MD-3100, mun. Bălţi, str. Independenţei, nr. 36, ap. 6” în „MD3100, mun. Bălţi, str. Chişinăului, nr. 72”.
S.C. „Pajura Albă” SRL, fondatoarea postului de radio „Radio 10”, solicită reperfectarea
condiţiilor la Licenţa de emisie seria A MMII, nr. 014640 din 07.05.2008, prin schimbarea
adresei juridice „MD-2072, mun. Chişinău, str. Independenţei, nr. 32/B, ap. 23” în „MD-2011,
mun. Chişinău, str. Plaiului, nr. 114”.
În 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 şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr.
433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova şi în temeiul actelor prezentate de
către întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se reperfectează (prin eliberarea unor formulare noi) Autorizaţia de retransmisie
seria AB, nr. 000037 din 18.03.2008, eliberată S.C. „SAVCIUC&PANTEA” SRL, prin
schimbarea denumirii S.C. „SAVCIUC&PANTEA” SRL în S.C. „SEBIS SAT” SRL şi
excluderea din aria de emisie a satului Slobozia Duşca, rn. Criuleni.
Art. 2.. Se reperfectează (prin eliberarea unor formulare noi) condiţiile la Licenţa de
emisie seria A MMII, nr. 014632 din 18.12.2007, eliberată S.C. „Nova Casa” SRL, prin
schimbarea denumirii postului de radio „BEST FM” în „Love Radio”.
Art. 3. Se reperfectează (prin eliberarea unor formulare noi) Licenţa de emisie seria A
MMII, nr. 014596 din 13.02.2007, eliberată S.C.M. „Radio Contact” SRL, prin schimbarea
denumirii Societatea Comercială Mixtă „Radio Contact” SRL în Întreprinderea cu Capital
Străin „SBS BROADCASTING” SRL.
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Art. 4. Se reperfectează (prin eliberarea unor formulare noi) Licenţa de emisie seria A
MMII, nr. 014599 din 13.02.2007, eliberată S.C. „GERMES-NORD” SRL, prin schimbarea
adresei juridice „MD 3100, mun. Bălţi, str. Voluntarilor, nr. 14, ap. 1” în „MD-3100, mun.
Bălţi, str. Chişinăului, nr. 72”.
Art. 5. Se reperfectează (prin eliberarea unor formulare noi) Licenţa de emisie seria A
MMII, nr. 014594 din 13.02.2007, eliberată S.C. „DIVASERV MEDIA” SRL, prin
schimbarea adresei juridice „MD 3100, mun. Bălţi, str. Independenţei, nr. 36, ap. 6” în „MD3100, mun. Bălţi, str. Chişinăului, nr. 72”.
Art. 6. Se reperfectează (prin eliberarea unor formulare noi) Licenţa de emisie seria A
MMII, nr. 014640 din 07.05.2008, eliberată S.C. „Pajura Albă” SRL, prin schimbarea adresei
juridice „MD 2072, mun. Chişinău, str. Independenţei, nr. 32/B, ap. 23” în „MD-2011, mun.
Chişinău, str. Plaiului, nr. 114”.
Art. 7. Autorizaţia de retransmisie seria AB, nr. 000037 din 18.03.2008, licenţele de
emisie seria A MMII, nr. 014596 din 13.02.2007, A MMII, nr. 014599 din 13.02.2007, A
MMII, nr. 014594 din 13.02.2007, A MMII, nr. 014640 din 07.05.2008 şi condiţiile la
Licenţa de emisie seria A MMII, nr. 014632 din 18.12.2007 se declar nevalabile; modificările
respective se introduc în Registrul de licenţiere.
Art. 8. Pentru reperfectarea actelor S.C. „SEBIS SAT” SRL, S.C. „Nova Casa” SRL,
Întreprinderea cu Capital Străin „SBS BROADCASTING” SRL, S.C. „GERMES-NORD”
SRL, S.C. „DIVASERV MEDIA” SRL şi S.C. „Pajura Albă” SRL vor achita taxa în valoare
de 250 lei.
Art. 9. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar

Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 101
din 26 noiembrie 2008
Cu privire la solicitările unor întreprinderi asupra eliberării
autorizaţiilor de retransmisie şi a licenţelor de emisie
Bursa Imobiliară „LARA” SRL din mun. Chişinău cere, în mod repetat, eliberarea licenţei
de emisie pentru studioul TV (canal propriu) prin satelit „LARA” TV; întreprinderea
„SIREMIN” SRL din mun. Chişinău solicită licenţă de emisie pentru postul de televiziune
„BUSUIOC TV”; „INTERSERVICII” SRL din or. Făleşti, fondatoarea studioului de televiziune
prin cablu „INTER TV” din or. Făleşti şi Ungheni, „MEGAN-TV” SA din mun. Chişinău,
fondatoarea studioului de televiziune prin cablu „TV PRIM” din s. Petrunea, rn. Glodeni, şi com.
Truşeni, mun. Chişinău, „Odihna în faţa ecranului azuriu” SRL din or. Cricova, mun. Chişinău,
fondatoarea studioului de televiziune prin cablu „Ecran TV” din aceeaşi localitate, cer să li se
elibereze autorizaţii de retransmisie pentru următorul termen de activitate; „PAULA-TV” SRL
din s. Hulboaca, mun. Chişinău, fondatoarea studioului de televiziune prin cablu „PAULA –TV”
din s. Grătieşti, mun. Chişinău, „VEB-TV” SRL din mun. Chişinău, fondatoarea studioului de
televiziune prin cablu „VEB” din aceeaşi localitate, au depus cereri privind obţinerea
autorizaţiilor de retransmisie.
În conformitate cu prevederile Art. 23, 28 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.06, Art. 18-20 şi 30 - 35 ale Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
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Art. 1. Bursa Imobiliară „LARA” SRL din mun. Chişinău (director Laţanovschi S.) în
repetate rînduri a solicitat eliberarea licenţei de emisie pentru postul de televiziune prin satelit
„LARA TV” (vezi deciziile CCA din 20.03.2007, 19.06.2007, 11.10.2007, 16,06. 2008,
30.09.2008), însă nici de data aceasta nu a prezentat la nivelul cuvenit setul necesar de acte
(Proiectul editorial- cu greşeli gramaticale elementare, Planul de afaceri- neredactat, Grila de
programe- generală, construită doar pe volum excesiv de „date meteo, publicitate, spoturi,
anunţuri, vînzări-cumpărări, servicii-mărfuri, închirieri-administrări...” toate clasîndu-se ca
publicitate- publicitate mascată).
În temeiul constatărilor, obiecţiilor exprimate public şi a rezultatului votării (2 pro, 7
contra), cererea întreprinderii nominalizate privind eliberarea licenţei de emisie pentru postul de
televiziune prin satelit „LARA TV” SE RESPINGE.
Art. 2. Cererea întreprinderii „SIREMIN” SRL din mun. Chişinău (director Carp A.)
privind eliberarea licenţei de emisie pentru postul de televiziune „BUSUIOC TV” SE
RESPINGE pe motiv că solicitantul nu a argumentat, nu a demonstrat cum ar putea fi realizat
Proiectul editorial, Grila de emisie, 24/24 ore (videoclipuri, topuri, horoscop, felicitări muzicale,
melodii etno, bancuri...) fără suport regizoral.
Art. 3. Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii „INTERSERVICII” SRL
din or. Făleşti (director Mariniuc V.) pentru studioul TV prin cablu „INTER TV” din or. Făleşti
şi Ungheni.
Art. 4. Se aprobă lista canalelor TV retransmise de către studioul TV prin cablu „INTER
TV” din or. Făleşti şi Ungheni (30): Moldova 1, Pervîi canal Moldova, PRO TV Chişinău,
Naţional TV, Favorit TV, N 24, TV Neptun, Mnogoseriinoe TV, Naşe Kino, Detskii Mir,
RTVI, Şanson, Interesnoe TV, TV 1000, Kuhnea TV, 365 Dnei, TV 7, RTR Planeta, N 4, 1+1
Internaţional, Telesport, TV- 3 Moldova, Bravo, TV Dixi, Euro- TV Chişinău, Minimax, India
TV, TVRM, TVC-21, Muzica TV.
Art.5. Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii „MEGAN-TV” SA din mun.
Chişinău (director Maican A.) pentru studioul TV prin cablu „TV PRIM” din s. Petrunea, rn.
Glodeni şi com. Truşeni, mun. Chişinău.
Art.6. Se aprobă lista canalelor TV retransmise de către studioul TV cablu „TV PRIM” din
s. Petrunea, rn. Gloden, şi com. Truşeni, mun. Chişinău (50): Moldova 1, TVR-1, TVR-2, TVR
Cultural, Naţional TV, N 24, Favorit TV, Minimax, Eurosport, Axa TV, Euro- TV Chişinău,
Alfa Omega, Acasa, Antena 1 Internaţional, TV Prim, PRO TV Chişinău, Muzica TV, 2 Plus,
DTV, TVMI, Realitatea TV, Money Channel, N 4, TVC-21, Pervîi canal Moldova, TV- 6 Bălţi,
NIT, Bravo, NGC, Discovery Chanel, Animal Planet, Mnogo TV, India TV, Auto +, 365 Dnei,
Cuhnea TV, Euronews, TV XXI, TV Bulivar, Fhenix-Art, Lea-minor TV, TV- 3 Moldova,
Interesnoe TV, Belarusi TV, A-one, Pervîi muzicalinii canal, UTR, Travel Channel, TV-5
Europe, DW.
Art.7. Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii „PAULA-TV” SRL din s.
Hulboaca, mun. Chişinău (director Baciu I.), pentru studioul TV prin cablu „PAULA-TV” din s.
Grătieşti, mun. Chişinău.
Art.8. Se aprobă lista canalelor TV retransmise de către studioul TV cablu „PAULA-TV ”
din s. Grătieşti, mun. Chişinău (23): Moldova 1, N 4, NIT, TV Dixi, Pervîi canal Moldova,
Muzica TV, Euro- TV Chişinău, DTV, TV 7, TVC-21, 2 Plus, PRO TV Chişinău, N 24,
Favorit TV, Naţional TV, Telesport, Minimax, Bravo, RTR Planeta, India TV, TV 1000,
Drive.
Art.9. Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii „Odihna în faţa ecranului
azuriu” SRL din or. Cricova, mun. Chişinău (director Cebotari O.), pentru studioul TV prin cablu
„Ecran TV” din aceeaşi localitate.
Art.10. Se aprobă lista canalelor TV retransmise de către studioul TV cablu „Ecran TV”
din or. Codru, mun. Chişinău (37): Moldova 1, 2 Plus, N 4, Pervîi canal Moldova, Euro- TV
Chişinău, NIT, PRO TV Chişinău, TV Dixi, Mega TV, TVC – 21, Muzica TV, OTV, Minimax,
Telesport, TVR Internaţional, Realitatea TV, Favorit TV, Naţional TV, N 24, TV- 5 Europe,
135

CNL, RTVi, RTVi M, Naşe Kino, Detskii Mir, Teleclub, TV 1000, India TV, MIR, RTRPlaneta, Ohota i Rîbalca, TV-3, Viasat History, Pervîi alternativnîi, Belarusi TV, RBK,
Zdorovoe TV.
Art.11. Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii „VEB-TV” SRL din mun.
Chişinău (director Verbeniuc I.) pentru studioul TV prin cablu „VEB” din aceeaşi localitate.
Art.12. Se aprobă lista canalelor TV retransmise de către studioul TV cablu „VEB ” din
mun. Chişinău (54): Moldova 1, Moldovva Internaţional, Pervîi canal Moldova, NIT, Euro- TV
Chişinău, PRO TV Chişinău, N 4, TV Dixi, 2 Plus, TV 7, TVC 21, DTV, Muzica TV, N 24,
Naţional TV, Telesport, Minimax, Favorit TV, TV Neptun, TVRM, Senso TV, Euronews,
Eurosport, Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Sport, NGC, Bravo, Fox Crime, Fox Life,
O-TV, Interesnoie TV, RTVi, Nase Kino, India TV, 365 Dnei, Comedia TV, Detskii mir,
Teleclub, TV 1000 Russkoe Kino, TV 1000, Ruskii Extrim, TV Bulivar, Mnogoseriinoe TV,
Deviatîi canal, Sport 1, MIR, Kuhnea TV, Zooparc, TDK, RBK, Auto +, MTV, CNL.
Art.13. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar

Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 102
din 26 noiembrie 2008
Cu privire la noile liste de canale TV retransmise
şi modificarea condiţiilor la licenţa de emisie
„NORD – GRUPTV” SRL solicită aprobarea noilor liste de canale, iar Întreprinderea
Mixtă „ORANGE MOLDOVA” SA din mun. Chişinău, în baza Licenţei seria AA nr. 065139
din 08.08.2008- extinderea retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale prin reţeaua de
comunicaţii electronice mobile celulare de generaţia a treia (3 G).
Conform prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului
CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a
Parlamentului Republicii Moldova, şi în temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art.1.
a)
Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
53 canale) de către reţelele TV prin cablu „NORD – GRUP TV” SRL: N 24, Naţional TV, TVR
1, Favorit TV, Dom Kino, Moldova 1, NIT, TV- 6 Bălţi, BTV, Ren TV, Bravo, Sport-1, RTVi,
TV Dixi, Mega TV, RTR-Planeta, Pervîi muzîcalinîi canal, TV XXI, NGC, Jetix, Inter +, TV
1000, Discovery Channel, Animal Planet, Euronews, TV- 3 Moldova, TRK MIR, TV Drochia,
Pervîi canal Moldova, Muzica TV, TV 7, India TV, TVC-21, Senso TV, Etno TV, Taraf TV,
TVRM, TV Neptun, Eurosport, Belarusi TV, TV-5 Europe, TV 1000 Russkoe Kino, Minimax,
PRO TV Chişinău, Euro- TV Chişinău, Hallmark, Romantica, Soiuz, Flor TV, Detskii mir,
Nase Kino, N4, UTR.
b)
Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
41 canale) de către reţelele TV prin cablu „NORD – GRUP TV” SRL filiala or. Bălţi: Moldova
1, NIT, PRO TV Chişinău, TVC-21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo,
Euro- TV Chişinău, Dom Kino, BTV, N-24, N4, TVR1, Taraf TV, Minimax, Favorit TV,
Discovery Channel, Animal Planet, Mega TV, Belarus TV, Eurosport, TRK MIR, TV-XXI,
Ren TV, RTR Planeta, India TV, Romantica, Hallmark, NGC, TV 1000, TV 1000 Russkoe
Kino, TV3 Moldova, Euronews, Nase Kino, Detskii Mir, RTVi, Sport-1, Inter +.
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c)
Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
33 canale) de către reţelele TV prin cablu „NORD – GRUP TV” SRL filiala Drochia: Moldova
1, NIT, PRO TV Chişinău, TVC-21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo,
Euro- TV Chişinău, TV Drochia, N-24, Naţional TV, TVR 1, Taraf TV, Etno TV, Minimax,
Favorit TV, Discovery Channel, Animal Planet, Mega TV, TV Neptun, Eurosport, TRK
MIR, Ren TV, RTR Planeta, India TV, Romantica, Hallmark, NGC, Jetix, TV-3 Moldova,
Euronews.
d)
Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
29 canale) de către reţelele TV prin cablu „NORD – GRUP TV” SRL filiala Cupcini: Moldova
1, NIT, PRO TV Chişinău, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, TVR 1, Taraf TV,
Minimax, Favorit TV, Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport, TRK MIR, Ren TV,
RTR Planeta, India TV, Romantica, Hallmark, NGC, TV 1000, TV 1000 Russkoe Kino, Jetix,
TV- 3 Moldova, Euronews, Belarusi TV, Pervîi muzîcalinîi canal, UTR.
e)
Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
20 canale) de către reţelele TV prin cablu „NORD – GRUP TV” SRL filiala Cărăcuşenii Vechi:
Moldova 1, NIT, PRO TV Chişinău, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, TVR 1,
Minimax, Favorit TV, Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport, Ren TV, RTR Planeta,
India TV, Hallmark, NGC, Pervîi muzîcalinîi canal, TV- 3 Moldova.
f)Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 40
canale) de către reţelele TV prin cablu „NORD – GRUP TV” SRL filiala Floreşti: Moldova 1,
NIT, PRO TV Chişinău, TVC-21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo,
Euro-TV Chişinău, UTR, Pervîi muzîcalinîi canal, N24, N 4, TVR 1, Taraf TV, Minimax,
Favorit TV, Discovery Channel, Aninal Planet, Mega TV, Belarus TV, Eurosport, TRK MIR,
TV-XII, Ren TV, RTR Planeta, India TV, Romantica, Hallmark, NGC, TV 1000, TV 1000
Russkoe Kino, Jetix, TV - 3 Moldova, Euronews, Nase Kino, Detskii mir, RTVi, Soiuz.
g)
Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
27 canale) de către reţelele TV prin cablu „NORD – GRUP TV” SRL filiala Brătuşeni: Moldova
1, NIT, PRO TV Chişinău, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, TVR 1, Taraf TV,
Minimax, Favorit TV, Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport, TRK MIR, Ren TV,
RTR Planeta, India TV, Romantica, Hallmark, NGC, Jetix, TV- 3 Moldova, Euronews,
Belarusi TV, Pervîi muzîcalinîi canal, UTR.
h)
Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
26 canale) de către reţelele TV prin cablu „NORD – GRUP TV” SRL filiala s. Făleştii - Noi,
Scumpia şi Călugăr, rn. Făleşti: Moldova 1, Etno TV, PRO TV Chişinău, TVC-21, Muzica TV,
TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova, Bravo, NIT, Euronews, TV- 3 Moldova, N 4, TVR 1,
Taraf TV, Minimax, RTR Planeta, Discovery Channel, Eurosport, India TV, NGC, Hallmark,
Euro-TV Chişinău, TRK MIR, TV-XII, Romantica.
i)Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 26
canale) de către reţelele TV prin cablu „NORD - GRUP TV” SRL filiala s. Popeşti, rn. Drochia:
Moldova 1, NIT, PRO TV Chişinău, TVC 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal
Moldova, Bravo, Euro - TV Chişinău, Etno TV, N 24, TVR 1, Taraf TV, Minimax, Favorit
TV, Discovery Channel, TRK MIR, Eurosport, TV- 3 Moldova, India TV, Romantica, NGC, N
4, RTR Planeta, 2 Plus.
j)Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 24
canale) de către reţelele TV prin cablu „NORD - GRUP TV” SRL filiala s. Chetrosu, rn.
Drochia: Moldova 1, Etno TV, PRO TV Chişinău, TVC- 21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi
canal Moldova, Bravo, RTR Planeta, TVR 1, Taraf TV, Minimax, Belarusi TV, Discovery
Channel, Euro - TV Chişinău, Eurosport, Romantica, India TV , NGC, N 4, TRK MIR, TV- 3
Moldova, Animal Planet.
k)
Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
28 canale) de către reţelele TV prin cablu „NORD - GRUP TV” SRL filiala s. Ochiul Alb, rn.
Drochia: Moldova 1, NIT, PRO TV Chişinău, TVC-21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi
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canal Moldova, Bravo, Euro - TV Chişinău, Etno TV, N 24, TVR 1, Taraf TV, Minimax,
Favorit TV, Discovery Channel, TRK MIR, Eurosport, TV- 3 Moldova, India TV, Romantica,
NGC, N 4, RTR Planeta, TV Drochia, Senso TV, TV XXI.
l)Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 24
canale) de către reţelele TV prin cablu „NORD - GRUP TV” SRL filiala s. Şuri, rn. Drochia:
Moldova 1, NIT, PRO TV Chişinău, TVC-21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal
Moldova, Bravo, Euro - TV Chişinău, Favorit TV, N 24, TVR 1, Taraf TV, Minimax, TV
Neptun, TRK MIR, Eurosport, TV- 3 Moldova, India TV, Romantica, NGC, N 4, RTR
Planeta.
m)
Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
29 canale) de către reţelele TV prin cablu „NORD - GRUP TV” SRL filiala s. Ţarigrad, rn.
Drochia:
Moldova 1, NIT, PRO TV Chişinău, TVC-21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi
canal Moldova, Bravo, Euro - TV Chişinău, TV Drochia, Naţional TV, 2 Plus, Animal Planet,
TVR 1, Taraf TV, Minimax, Favorit TV, Discovery Channel, TV Neptun, Eurosport, TV-XXI,
TV- 3 Moldova, India TV, Romantica, NGC, N 4, Belarusi TV, TRK MIR.
n)
Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
25 canale) de către reţelele TV prin cablu „NORD - GRUP TV” SRL filiala s. Sofia, rn.
Drochia: Moldova 1, Etno TV, PRO TV Chişinău, TVC-21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi
canal Moldova, Bravo, Euro - TV Chişinău, TV Drochia, RTR Planeta, Animal Planet, TVR
1, Taraf TV, Minimax, Favorit TV, Discovery Channel, Eurosport, India TV, NGC, N 4,
Belarusi TV, TRK MIR, TV-3 Moldova.
o)
Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
23 canale) de către reţelele TV prin cablu „NORD - GRUP TV” SRL filiala s. Mîndîc, rn.
Drochia: Moldova 1, NIT, PRO TV Chişinău, TVC-21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi
canal Moldova, Bravo, Euro - TV Chişinău, Hallmark, Taraf TV, Minimax, RTR Planeta,
Eurosport, TRK MIR, TV- 3 Moldova, India TV, Romantica, NGC, N 4, Discovery Channel,
Favorit TV.
p)
Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular
nou, 25 canale) de către reţelele TV prin cablu „NORD - GRUP TV” SRL filiala s. Dominteni,
rn. Drochia: Moldova 1, NIT, PRO TV Chişinău, TVC-21, Muzica TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi
canal Moldova, Bravo, Euro TV- Chişinău, TV-XXI, TVR 1, Taraf TV, Minimax, RTR
Planeta, Hallmark, Eurosport, Etno TV, TV- 3 Moldova, India TV, Romantica, NGC, N 4,
Jetix, TRK MIR.
q)
Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular
nou, 35 canale) de către reţelele TV prin cablu „NORD - GRUP TV” SRL filiala s. Recea:
Moldova 1, NIT, PRO TV Chişinău, TVC-21, Etno TV, TV 7, TV Dixi, Pervîi canal Moldova,
Bravo, Euro - TV Chişinău, N 4, Belarusi TV, TVR 1, TV- 6 Bălţi, UTR, Taraf TV, Minimax,
Euronews, Discovery Channel, Animal Planet, Mega TV, TV Neptun, Eurosport, TRK MIR,
TV-XXI, TV- 3 Moldova, RTR Planeta, India TV, Romantica, Hallmark, NGC, Belarusi TV,
Soiuz, Jetix, Favorit.
Art.2. Se modifică, fără eliberarea unui formular nou, Autorizaţia de retransmisie seria AB,
nr. 000015 din 04.12.2007, eliberată întreprinderii „ORANGE MOLDOVA” SA din mun.
Chişinău, prin includerea reţelei de comunicaţii electronice mobile celulare de generaţia a treia
(3 G).
Art. 3. Formularele vechi ale listelor de canale se plasează în dosarul titularului.
Art. 4. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar

Constantin Bîrcă
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DECIZIA nr. 103
din 26 noiembrie 2008
Cu privire la chestionarele pentru
rapoartele anuale ale radiodifuzorilor
şi distribuitorilor de servicii
Conform Art. 66 (7) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Deciziei
CCA nr. 35 din 18.03.2008, condiţiilor la licenţele de emisie şi autorizaţiilor de retransmisie,
radiodifuzorii şi distribuitorii de servicii sunt obligaţi să prezinte Consiliului Coordonator al
Audiovizualului un raport anual vis-a-vis de propria activitate.
În conformitate cu documentele nominalizate Direcţia expertiză şi licenţiere a elaborat
chestionarele pentru rapoartele anuale ale radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii.
În urma examinării acestora şi în conformitate cu Art. 39 – 41, 66 (7) ale Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aprobă Chestionarul pentru raportul anual al radiodifuzorilor (Anexa nr. 1).
Art. 2. Se aprobă Chestionarul pentru raportul anual al distribuitorilor de servicii (Anexa
nr. 2).
Art. 3. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte

Gheorghe Gorincioi

Secretar

Constantin Bîrcă
Anexa nr. 1
CĂTRE
Consiliul Coordonator
al Audiovizualului din Republica
Moldova

Raportul de activitate în anul ______ în conformitate cu prevederile Art. 66 (7) din
Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 şi condiţiile licenţei de emisie
Notă: Toate punctele chestionarului se completează în mod obligatoriu. Informaţia inclusă
în chestionar constituie secret de serviciu.
Radiodifuzorul:___________________________
1. Caracterizarea radiodifuzorului, rechizitele, adresa poştală, telefon, telefon
mobil, E-mail, director:
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________
2. Caracterizarea instituţiei (postului, studioului), adresa poştală, telefon, telefon
mobil, E-mail, director:
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________
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3. Auditoriul (localităţile, frecvenţele/canalele):
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________
4 Volumul emisiei zilnice (orele deschiderii şi închiderii postului, raportul procentual
între limba de stat şi alte limbi):
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________
5.
Formatul de principiu:
Generalist
Tematic, cu precizarea domeniului:
_____________________________________________
6. Structura programelor după surse de provenienţă:
- Producţii proprii:
____ %
- Producţii audiovizuale ale altor producători:
____ %
- Programe retransmise (cu nominalizarea serviciului de programe retransmis): ___
%_________________
________________________________________________________________________
____
- Programe preluate (cu nominalizarea acestora): ____
%___________________________________
_________________________________________________________________________
___
- Procent rezervat operelor audiovizuale autohtone şi europene: ____ %
- Procent rezervat operelor audiovizuale autohtone: ____ %
- Procent rezervat operelor audiovizuale europene: ____ %
7. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:
- Programe de informare
____ %
- Programe educative, culturale, religioase
____ %
- Filme
____ %
- Programe de divertisment şi alte tipuri de programe ____ %
8. Modul de executare a condiţiilor licenţei de emisie (anexa la licenţă): cum se
respectă concepţia generală de programe, a suferit sau nu modificări pe parcursul anului:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________
9. Executarea deciziilor:
____________________________________________________________________
________
10. Sancţiuni în perioada de referinţă:
____________________________________________________________________
________
11.
Cifra de afaceri anuală:
______________________________________________________________________
______
12.
Perceperea taxelor pentru acordarea drepturilor de retransmisie a
canalului/postului în reţelele de cablu:
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______________________________________________________________________
______
13.
Caracterizarea cadrelor care activează în instituţia audiovizualului (sub
aspect profesional, de vîrstă):
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________
14. Prezenţa sau lipsa documentelor necesare: licenţa de utilizare (pentru fiecare
canal sau frecvenţă indicate în licenţa de emisie), contractele de retransmisie sau de achiziţie
a emisiunilor:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________
15. Alte momente (modificări în componenţa fondatorilor, perspectivele imediate etc.):
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________
16.Numărul angajaţilor studioului:
______________________________________________________________________
______
17.Investiţii:
a.
Autohtone: ______ lei
b.
Străine:
______ lei
18.Propuneri pentru îmbunătăţirea situaţiei în domeniul audiovizualului:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________
Directorul
Prenumele

Numele,
L.Ş.
Anexa nr. 2
CĂTRE
Consiliul Coordonator
al Audiovizualului din Republica
Moldova

Raportul de activitate în anul ______ în conformitate cu prevederile art. 66 (7) din
Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 şi ale condiţiilor autorizaţiei de
retransmisie
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Notă: Toate punctele chestionarului se completează în mod obligatoriu. Informaţia inclusă
în chestionar constituie secret de serviciu.
Denumirea distribuitorului de servicii: ___________________________.
1. Caracterizarea distribuitorului de servicii, adresa, telefoanele (inclusiv mobil),
directorul:
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________
2. Caracterizarea studioului, adresa, telefoanele (inclusiv mobil), directorul:
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________
3. Localităţile unde activează:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________
4. Numărul de canale, decizia prin care au fost aprobate:
______________________________________________________________________
________
5. Se plasează publicitate, modalitatea plasării:
6. Relaţii de locaţiune:
______________________________________________________________________
________
7. Sancţiuni în perioada de referinţă:
8. Executarea deciziilor:
______________________________________________________________________
________
9. Numărul de abonaţi:
______________________________________________________________________
________
10. Taxa de conectare, abonamentul lunar:
______________________________________________________________________
________
11. Numărul angajaţilor studioului:
______________________________________________________________________
________
12.Prezenţa sau lipsa documentelor necesare: licenţa de utilizare (pentru fiecare canal
indicat în autorizaţia de retransmisie), contractele de retransmisie ale canalelor:
______________________________________________________________________
________
13. Investiţii:
c.
Autohtone: ______ lei
d.
Străine:
______ lei
14. Propuneri pentru îmbunătăţirea situaţiei în domeniul audiovizualului:
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
________________
Directorul
Numele,
Prenumele
L.Ş.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe GORINCIOI
Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 104
din 28 noiembrie 2008
Cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea
funcţiei de membru al Consiliului de Observatori
al IPNA Compania „Teleradio Moldova”
Conform scrisorii nr. C.O. – 9/57 din 27.11.2008 a Consiliului de Observatori al IPNA
Compania „Teleradio-Moldova” privind expirarea mandatelor dlor V.Cibotaru, A.Burean şi
V.Ioniţă, prevederilor Art. 56 – 59 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006
(Monitorul Oficial nr. 131 din 18.08.2006) şi Deciziei CCA nr. 10 din 12 februarie 2008,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se anunţă concursul pentru suplinirea funcţiei de membru al Consiliului de
Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”
(se anexează).
Art. 2. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se
plasează pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
Art. 3. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Secretarul Consiliului
Coordonator al Audiovizualului.
Anexă
CONCURS
pentru suplinirea funcţiei de membru al Consiliului de Observatori al IPNA
Compania „Teleradio-Moldova”
Actele pentru concurs se recepţionează timp de 15 zile din momentul publicării anunţului
în Monitorul Oficial. În cazul în care anunţul se publică şi în alte mijloace de informare în masă,
termenul se fixează din momentul publicării în Monitorul Oficial. Dacă ultima zi a termenului
este o zi de duminică, de sîmbătă sau o zi de odihnă, în conformitate cu legea în vigoare,
termenul expiră în următoarea zi lucrătoare.
La funcţia de membru al Consiliului de Observatori este în drept să candideze persoana
care:
a) este cetăţean al Republicii Moldova;
b) are studii superioare în unul din următoarele domenii: cultură, artă, cinematografie,
jurnalism, drept, gestiunea financiară şi gestiunea întreprinderii comerciale, relaţii cu publicul,
relaţii internaţionale, domeniul academic, mass-media, inginerie;
c) cunoaşte limba de stat a Republicii Moldova;
d) nu are antecedente penale.
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Funcţia de membru al Consiliului de Observatori este incompatibilă cu:
a) statutul de parlamentar, de membru al Guvernului, de membru al CCA;
b) calitatea de deţinător, direct sau indirect, de acţiuni sau părţi ale fondului statutar al
societăţilor comerciale cu activităţi în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu calitatea
de membru al Consiliului de Observatori;
c) statutul de salariat al instituţiei publice a audiovizualului sau al altui post de radio ori
televiziune;
d) calitatea de membru de partid.
Candidaţii vor depune la sediul CCA (str. Mihai Eminescu, 28, Chişinău) un dosar de
participare la concurs care va cuprinde Curriculum Vitae şi o fotografie 3x4 (relaţii la tel.:
277465, 277582).
Criteriile de selecţie a candidatului pentru funcţia de membru al Consiliilui de Observatori
al instituţiei publice a audiovizualului:
-experienţă de muncă de cel puţin 5 ani în domeniul din care provine;
-profesionalism;
-corectitudine.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Preşedinte
Secretar

Gheorghe GORINCIOI
Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 105
din 19 decembrie 2008
Cu privire la expirarea valabilităţii
licenţelor de emisie
În conformitate cu prevederile Art. 39 – 41 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006 şi Art. 17 din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a
licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobat prin Hotărîrea nr. 433-XVI din
28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Postul de radio „RETRO FM” (fondator- S.C. „RADIO MAXIMUM” SRL), din
momentul expirării termenului de valabilitate a licenţei de emisie seria A MMII nr. 014534 din
18.10.2005, îşi va continua activitatea audiovizuală pînă la eliberarea unei licenţe noi.
Art. 2. Postul de radio „Noroc” (fondator- S.C. „Music Master” SRL), din momentul
expirării termenului de valabilitate a licenţei de emisie seria A MMII nr. 013448 din 14.06.2005,
îşi va continua activitatea audiovizuală pînă la eliberarea unei licenţe noi.
Art. 3. Postul de radio „Timpul nostru” (fondator- S.C. „AMG Media” SRL), din momentul
expirării termenului de valabilitate a licenţei de emisie seria A MMII nr. 014545 din 02.11.2005,
îşi va continua activitatea audiovizuală pînă la eliberarea unei licenţe noi.
Art. 4. Postul de radio „Radio Bălţi” (fondator- Întreprinderea Municipală „Bălţi”), din
momentul expirării termenului de valabilitate a licenţei de emisie seria A MMII nr. 003310 din
23.12.2003, îşi va continua activitatea audiovizuală pînă la eliberarea unei licenţe noi.
144

Art. 5. Postul de radio „Radio Găgăuzia” (fondator- Compania Publică “Găgăuziya Radio
Televizionu”), din momentul expirării termenului de valabilitate a licenţei de emisie seria A
MMII nr. 014533 din 18.10.2005, îşi va continua activitatea audiovizuală pînă la eliberarea unei
licenţe noi.
Art. 6. Postul de radio „Veritas FM” (fondator- Editura „LUGAL CR” SRL), din momentul
expirării termenului de valabilitate a licenţei de emisie seria A MMII nr. 013413 din 22.12.04, îşi
va continua activitatea audiovizuală pînă la eliberarea unei licenţe noi.
Art. 7. Postul de radio „Fresh FM” (fondator- Întreprinderea Mixtă „Naţional Media” SRL),
din momentul expirării termenului de valabilitate a licenţei de emisie seria A MMII nr. 014546
din 02.11.2005, îşi va continua activitatea audiovizuală pînă la eliberarea unei licenţe noi.
Art. 8. Postul de radio „Orhei” (fondator- S.C. „Media Sfera” SRL), din momentul expirării
termenului de valabilitate a licenţei de emisie seria A MMII nr. 014548 din 14.06.2005, îşi va
continua activitatea audiovizuală pînă la eliberarea unei licenţe noi.
Art. 9. Studioul „Pro TV Chişinău” (fondator- Întreprinderea Mixtă „Mediapro” SRL), din
momentul expirării termenului de valabilitate a licenţei de emisie seria A MMII nr. 003274 din
23.12.2003, îşi va continua activitatea audiovizuală pînă la eliberarea unei licenţe noi.
Art. 10. Studioul „STV - 41” (fondator- S.C. „STV - 41” SRL), din momentul expirării
termenului de valabilitate a licenţei de emisie seria A MMII nr. 003324 din 23.12.2003, îşi va
continua activitatea audiovizuală pînă la eliberarea unei licenţe noi.
Art. 11. Studioul „TVardiţa” (fondator- Agrofirma „Tvardiţa”), din momentul expirării
termenului de valabilitate a licenţei de emisie seria A MMII nr. 003320 din 23.12.2003, îşi va
continua activitatea audiovizuală pînă la eliberarea unei licenţe noi.
Art. 12. Studioul „Eni Ai” (fondator- S.C. „Eni Ai” SRL), din momentul expirării
termenului de valabilitate a licenţei de emisie seria A MMII nr. 003360 din 23.12.2003, îşi va
continua activitatea audiovizuală pînă la eliberarea unei licenţe noi.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar

Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 106
din 19 decembrie 2008
Cu privire la Concursul pentru suplinirea funcţiilor de membru
al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”,
anunţat prin Decizia CCA nr. 104 din 28.11.08
La concursul nominalizat s-au înscris nouă solicitanţi.
În conformitate cu prevederile Art. 56 – 59 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006 (Monitorul Oficial nr. 131 din 18.08.2006), Deciziei CCA nr. 10 din 12 februarie
2008, examinării actelor depuse, dezbaterilor publice şi în temeiul rezultatelor votării deschise,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Pentru suplinirea funcţiilor de membru al Consiliului de Observatori al IPNA
Compania „Teleradio-Moldova” se declară învingători:
1. Cibotaru Viorel
2. Grosu Alexandru
3. Popovici Anatolie
4. Mihailo Ion
5. Brega Ghenadie
6. Burean Alexandru
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Art. 2. Lista candidaturilor respective (în număr de şase) se propune Parlamentului
Republicii Moldova pentru confirmarea în funcţia de membru al CO al IPNA Compania
„Teleradio-Moldova” (în număr de trei).
Preşedinte
Secretar

Gheorghe GORINCIOI
Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 107
din 19 decembrie 2008
Cu privire la stabilirea moratoriului vis-a-vis de anunţarea
concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV
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 stabileşte moratoriu vis-a-vis de anunţarea concursului pentru utilizarea
frecvenţelor radio şi a canalelor TV disponibile şi disponibilizate pe perioada desfăşurării
campaniei electorale, pînă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din anul 2009 şi
validarea mandatelor.
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe
pagina web a CCA.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar
Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 108
din 29 decembrie 2008
Cu privire la aprobarea listelor de canale TV retransmise
şi modificarea condiţiilor la licenţa de emisie
S. C. „VALIGON-IMPEX” SRL din or. Călăraşi (fondatoarea studioului TV prin cablu
„TV Călăraşi” din aceeaşi localitate), Î.M. „SUN COMMUNICATIONS” SRL din mun.
Chişinău (fondatoarea studioului TV prin cablu „SUN TV”), S.C. „ARAX-IMPEX” SRL din
mun. Chişinău (fondatoarea studioului TV prin cablu „ZEBRA” din aceeaşi localitate),
Întreprinderea Mixtă „ORANGE MOLDOVA” SA din mun. Chişinău, (fondatoarea studioului
TV prin reţeaua de telefonie celulară mobilă, standardul GSM „Orange Moldova” din aceeaşi
localitate) solicită aprobarea noilor liste de canale TV retransmise.
S.C. „BAXICOMP” SRL din s. Sărata Veche, rn. Făleşti, în calitate de fondatoare a
studioului TV prin cablu „BAX TV”, cere excluderea din aria de emisie a or. Făleşti.
Conform prevederilor Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutul CCA,
Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului
Republicii Moldova şi în temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
35 canale) de către studioul TV prin cablu „TV Călăraşi” din or. Călăraşi: Moldova 1, Euro TVChişinău, NIT, TVRi, Naţional TV, Favorit TV, PRO TV Chişinău, N-24, Minimax, Telesport,
Pervîi canal Moldova, TV Dixi, Discovery Channel, Kiss TV, TV XXI, RTR Planeta,
Euronews, Multimania, Bravo, TV 7, Inter +, 2 Plus, NGC, Pervîi muzîcalinîi canal, India
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TV, Ohota i Rîbalca, Mnogo TV, 365 Dnei, Auto +, Senso TV, TVC- 21, NatGeoWILD, Sport
1, Ocean TV, N 4.
Art.2.
a) Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 110
canale) de către studioul TV prin cablu „SUN TV” din mun. Chişinău: RTR – Planeta, 2 PLUS,
Naţional TV, Moldova 1, PRO TV Chişinău, Euro – TV Chişinău, NIT, Pervîi Canal
Moldova, TV 7, Ren TV, Muzica TV, N 4, TRK MIR, TV-5 Europe, N 24, Bravo, Inter +,
Euronews, Belarusi TV, Zdorovoie TV, Nostalgia, MCM, Telesport, Komedia TV, Drive,
Ohota i Rîbalca, TV 1000 Russkoe Kino, CNL TV, India TV, Acasa, Minimax, Discovery
Channel, Animal Planet, Viasat History, Detskii Mir, RTVi, Naşe Kino, Nickeloden,
Romantica, Eurosport, Planeta Sport, Viasat Sport, Eurosport 2, Sport 1, Viasat Explorer,
UTV, Hallmark, AXN, Discovery Science, Ric, MTV Europe, RBK, Fashion TV, TV 1000,
NGC, Realitatea TV, Mezzo, TV Dixi, Cartoon Netwoork, MGM, Fenix-Art, AXN SCI-FI,
AXN CRIME, Mnogo TV, Travel Channel, Discovery Travel &Living, Discovery Civilisation,
HBO, Cinemax, Cinemax 2, HBO Comedy, AB Motoeurs, TV Bulivar, Zone Club, Mati i
Ditea, Interesnoe TV, NTV plus Naş Futbol, CNN Internaţional, BBC World, BBC Prime, Rai
Uno, TRT Internaţional, RTL, TVR 1, Jetix, Kuhnea TV, Luxe TV, RU TV, VH 1, Shanson,
Favorit TV, 24 Doc, Fox Crime, Fox Life, Hustler TV, Rai tre, France 2, TV Bulgaria, 24
Tehno, Cto esti Cto, NTV + Tenis, NTV+Sport Clasica, NTV+Sport Soiuz, TV 1000 Action, A
One, PRO FM, Naţional FM, Favorit FM, Radio Micul Samaritean, HIT FM.
b) Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 70
canale) de către studioul TV prin cablu „SUN TV” din or. Cahul: RTR – Planeta, 2 PLUS,
Naţional TV, Moldova 1, PRO TV Chişinău, Euro – TV Chişinău, NIT, Pervîi Canal
Moldova, TV 7, Ren TV, Muzica TV, N 4, TV-5 Europe, N 24, Bravo, Inter +, Euronews,
Zdorovoie TV, Nostalighia, Komedia TV, Drive, Ohota i Rîbalca, TV 1000 Russkoe Kino, CNL
TV, India TV, Acasa, Minimax, Discovery Channel, Animal Planet, Viasat History, Detskii
Mir, RTVi, Naşe Kino, Nickeloden, Romantica, Eurosport, Planeta Sport, Eurosport 2, Sport
1, Viasat Explorer, UTV, Hallmark, AXN, Discovery Science, MTV Europe, RBK, Fashion
TV, TV 1000, NGC, Realitatea TV, TV Dixi, MGM, Fenix-Art, Discovery Civilisation, Zone
Club, Mati i Ditea, CNN Internaţional, Rai Uno, TRT Internaţional, TVR 1, Jetix, Kuhnea
TV, Luxe TV, Favorit TV, TV Bulgaria, 24 Tehno, Cto esti Cto, Ramil TV, TV 3, TV 1000
Action.
c) Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 51
canale) de către studioul TV prin cablu „SUN TV” din or. Bălţi: RTR – Planeta, 2 PLUS,
Naţional TV, Moldova 1, PRO TV Chişinău, Euro – TV Chişinău, NIT, Pervîi Canal
Moldova, TV 7, Ren TV, Muzica TV, N 4, TV-5 Europe, N 24, Bravo, Inter +, Euronews,
Komedia TV, Minimax, Discovery Channel, Animal Planet, Viasat History, RTVi, Detskii Mir,
Naşe Kino, Romantica, Eurosport, Viasat Sport, Eurosport 2, Sport 1, Viasat Explorer,
Hallmark, MTV Europe, RBK, Fashion TV, TV 1000, NGC, Realitatea TV, TV Dixi, MGM,
Jetix, Favorit TV, TV 1000 Russkoe Kino, India TV, BTV, Eurosport, Eurosport 2, Ramil TV,
TV 3, OTV, TV 1000 Action.
Art.3. Cererea S.C. „ARAX-IMPEX” SRL privind aprobarea noii liste de canale
retransmise de studioul TV prin cablu „ZEBRA” se va examina ulterior, după prezentarea
contractelor respective, încheiate cu producătorii de programe audiovizuale.
Art. 4. Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
12 canale) de către studioul TV prin reţeaua de telefonie celulară mobilă, standardul GSM
„ORANGE MOLDOVA” din mun. Chişinău: UTV, Muzica TV, Naţional TV, N 24, TVM
Internaţional, TV Dixi, Realitatea TV, The Money Channel, Euro – TV Chişinău, TV-5
Europe, Euronews, Jetix.
Art. 5. Se modifică, fără eliberarea unui formular nou, Autorizaţia de retransmisie seria
AB, nr. 000013 din 22.12.2007, eliberată întreprinderii „BAXICOMP” SRL din s. Sărata
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Veche, rn. Făleşti, fondatoarea studioului TV prin cablu „BAX TV” prin excluderea din aria de
emisie a or. Făleşti.
Art. 6. Listele vechi de canale TV retransmise se păstrează în dosarul titularului.
Art.7. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar
Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 109
din 29 decembrie 2009
Cu privire la suspendarea acţiunii autorizaţiilor de retransmisie,
eliberate „LOZVIC-PRIM ” SRL din s. Lozova, rn. Străşeni,
şi „TRANSFER CO” SRL din mun. Chişinău
în legătură cu semnarea contractelor de locaţiune
Întreprinderea „LOZVIC-PRIM ” SRL din s. Lozova, rn. Străşeni, solicită suspendarea
temporară a acţiunii Autorizaţiei de retransmisie seria A MMII nr. 003342 din 06.04.2004 în
legătură cu încheierea Contractului de locaţiune nr. 09/08 din 01.12.2008 cu „ART-CLUB”
SRL, care, în temeiul avizului administraţiei publice locale, aprobării noii liste de canale TV,
intenţionează să-şi extindă aria de emisie asupra s. Lozova, rn. Străşeni; „TRANSFER CO”
SRL din mun. Chişinău solicită suspendarea temporară a acţiunii Autorizaţiei de retransmisie
seria AB nr. 000052 din 19.06.08 în legătură cu încheierea Contractului de locaţiune din
25.07.2008 cu întreprinderea „Sun Communications” SRL.
„Sun Communications” SRL a prezentat lista canalelor TV, preconizată pentru
retransmitere în reţelele din com. Cruzeşti, s. Coloniţa, com. Tohatin, or. Ialoveni, or. Codru şi
com. Budeşti, extinderea fiind permisă prin Decizia CCA nr. 84 din 30.09.2008.
În temeiul actelor şi în conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI
din 27.07.2006, Codului civil şi al Deciziei CCA nr. 14 din 12.02.2008, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se suspendă acţiunea Autorizaţiei de retransmisie seria A MMII nr. 003342 din
06.04.2004, eliberată „LOZVIC-PRIM” SRL (directorul dnul V. Vornicescu) pentru perioada
aflării în relaţii de locaţiune cu „ART-CLUB” SRL şi se modifică, fără eliberarea unui formular
nou, Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000048 din 27.05.2008, prin includerea în aria de
emisie a s. Lozova, rn. Străşeni.
Art. 2. Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou,
37 canale) de către reţeaua prin cablu din s. Lozova, rn. Străşeni: Moldova 1, TV-5 Europe, Alfa
Omega TV, DTV, Art-TV, PRO TV Chişinău, Euro TV- Chişinău, TV Dixi, Muzica TV, Mega
TV, Pervîi canal Moldova, NIT, TV 7, Bravo, Minimax, Naţional TV, N 24, Favorit TV, Etno
TV, TVRM, Senso TV, TV Neptun, Sport 1, TBN, UTR, Ren TV, Fenix-Art, RTR Planeta, 365
Dnei, India TV, Mnogo TV, Belarusi TV, RBK, Pervîi muzîcalinîi canal, TV 1000, 2 Plus,
Eurosport.
Art. 3. Se suspendă acţiunea Autorizaţiei de retransmisie seria AB nr. 000052 din
19.06.08, eliberată „Transfer Co” SRL (directorul dnul G. Brailiţa) pentru perioada aflării în
relaţii de locaţiune cu „Sun Communications” SRL.
Art. 4.
a) Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 38
canale) de către reţeaua prin cablu din com. Cruzeşti, com. Tohatin, s. Coloniţa, com. Budeşti:
RTR Planeta, 2 Plus, Moldova 1, PRO TV Chişinău, Euro TV- Chişinău, NIT, Pervîi canal
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Moldova, TV 7, Ren TV, Muzica TV, N4, N 24, Bravo, Inter +, Euronews, Telesport, TV 1000
Russkoe Kino, India TV, Acasă, Minimax, Discovery Channel, Animal Planet, Viasat History,
Detskii mir, RTVi, Nashe Kino, Romantica, Eurosport, Planeta Sport, Viasat Explorer, UTV,
Fashion TV, TV 1000, Realitatea TV, TV Dixi, TVR 1, Favorit TV, TV-3 Moldova;
b) Se aprobă noua listă a canalelor TV retransmise (cu eliberarea unui formular nou, 41
canale) de către reţeaua prin cablu din or. Ialoveni, or. Codru: RTR Planeta, 2 Plus, Naţional
TV, Moldova 1, PRO TV Chişinău, Euro TV- Chişinău, NIT, Pervîi canal Moldova, TV 7, Ren
TV, Muzica TV, N4, TV-5 Europe, N 24, Bravo, Inter +, Euronews, Telesport, TV 1000
Russkoe Kino, India TV, Acasă, Minimax, Discovery Channel, Animal Planet, Viasat History,
Detskii mir, RTVi, Nashe Kino, Romantica, Eurosport, Planeta Sport, Eurosport 2, Viasat
Explorer, UTV, Fashion TV, TV 1000, Realitatea TV, TV Dixi, TVR 1, Favorit TV, TV-3
Moldova.
Art. 5. După expirarea contractului de locaţiune sau rezilierea lui, studioul TV prin cablu
va reveni la statutul juridic anterior.
Art. 6. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe Gorincioi
Secretar
Constantin Bîrcă

DECIZIA nr. 110
din 29 decembrie 2008
Examinarea cererii S.C. „SIREMIN” SRL
privind eliberarea licenţei de emisie
În concordanţă cu recomandările CCA din 26.11.2008, S.C. „SIREMIN” SRL din mun.
Chişinău a depus o nouă cerere cu setul necesar de documente privind obţinerea licenţei de
emisie pentru postul de televiziune „BUSUIOC TV”.
Ca urmare a examinării cererii şi în conformitate cu prevederile Art. 23, 28 ale Codului
audiovizualului nr. 260 din 27.07.06, Art. 18-20 ale Regulamentului cu privire la procedura şi
condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se eliberează licenţă de emisie întreprinderii „SIREMIN” SRL din mun. Chişinău
(director Carp A.) pentru postul de televiziune „BUSUIOC TV” din aceeaşi localitate.
Art.2. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe GORINCIOI
Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 111
din 29 decembrie 2008
Cu privire la reperfectarea autorizaţiilor de retransmisie şi
a licenţelor de emisie
S.C. „ELECHSERVICE-GRUP” SRL , fondatoarea studioului cu emisie prin sistemul
MMDS „BETA”, solicită reperfectarea Licenţei de emisie seria A MMII, nr. 003280 din
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10.06.2003 prin înlocuirea diapazonului 2,5-2,7 GHz cu diapazoanele 2,204-2,244 şi 2,2522,292 GHz.
S.C. „INTERVAL-TV” SRL, fondatoarea studioului cu emisie prin sistemul MMDS
„INTERVAL TV”, solicită reperfectarea Licenţei de emisie seria A MMII, nr. 014506 din
14.06.05 prin înlocuirea diapazonului 2,5-2,7 GHz cu diapazoanele 2,204-2,244 şi 2,252-2,292
GHz.
S.C. „ENI AI” SRL, fondatoarea studioului cu emisie prin sistemul MMDS „ENI AI”,
solicită reperfectarea Licenţei de emisie seria A MMII, nr. 003355 din 18.05.04 prin înlocuirea
diapazonului 2,5-2,7 GHz cu diapazoanele 2,204-2,244 şi 2,252-2,292 GHz.
S.C „RETAN TV” SRL, fondatoarea studioului cu emisie prin cablu „ RETAN TV”,
solicită reperfectarea Autorizaţiei de retransmisie seria AB, nr. 000028 din 04.12.2007 prin
schimbarea adresei juridice „MD-2984, mun. Chişinău, or. Cricova, str. 31 August, nr.2/A, ap.8”
în „MD-4839, mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. Studenţilor, nr.2, ap.43”.
În conformitate cu avizele MDI nr. 01/1529 din 03.07.2008 şi nr. 01/2551 din 14.11.08 şi
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 şi condiţiile de eliberare a licenţelor de
emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a
Parlamentului Republicii Moldova, şi în temeiul actelor prezentate de către întreprinderile
nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se reperfectează (fără eliberarea unui formular nou) condiţiile la Licenţa de emisie
seria A MMII, nr. 003280 din 10.06.2003, eliberată S.C. „ELECHSERVICE-GRUP” SRL, prin
înlocuirea diapazonului 2,5-2,7 GHz cu diapazoanele 2,204-2,244 şi 2,252-2,292 GHz.
Art. 2. Se reperfectează (fără eliberarea unui formular nou) condiţiile la Licenţa de emisie
seria A MMII, nr. 014506 din 14.06.05, eliberată S.C. „INTERVAL-TV” SRL, prin înlocuirea
diapazonului 2,5-2,7 GHz cu diapazoanele 2,204-2,244 şi 2,252-2,292 GHz.
Art. 3. Se reperfectează (fără eliberarea unui formular nou) condiţiile la Licenţa de emisie
seria A MMII, nr. 003355 din 18.05.04, eliberată S.C. „ENI AI” SRL, prin înlocuirea
diapazonului 2,5-2,7 GHz cu diapazoanele 2,204-2,244 şi 2,252-2,292 GHz.
Art. 4. Se reperfectează (prin eliberarea unui formular nou) Autorizaţia de retransmisie
seria AB, nr. 000028 din 04.12.2007, eliberată S.C „RETAN TV” SRL, prin schimbarea adresei
juridice „MD-2984, mun. Chişinău, or. Cricova, str. 31 August, nr.2/A, ap.8” în „MD-4839,
mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. Studenţilor, nr.2, ap.43”.
Art. 5. Condiţiile la Autorizaţia de retransmisie seria AB, nr. 000028 din 04.12.2007 se
declară nevalabile; modificările respective se introduc în Registrul de licenţiere.
Art. 6. Pentru reperfectarea actelor S.C. „ELECHSERVICE-GRUP” SRL, S.C.
„INTERVAL-TV” SRL, S.C. „ENI AI” SRL, S.C „RETAN TV” SRL vor achita taxa în valoare
de 250 lei.
Art. 7. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi
licenţiere.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe GORINCIOI
Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 112
din 29 decembrie 2008
Cu privire la concepţiile generale ale serviciilor de programe
Societatea Comercială „PROVIDEO” SRL solicită aprobarea concepţiei generale a
serviciului de programe a postului de radio „101,3 FM”:
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Formatul de principiu şi structura serviciului de programe
„101,3 FM”
Formatul de principiu: Tematic
Producţie proprie
Producţii audiovizuale ale altor producători
Programe retransmise
Programe preluate
Procent rezervat operelor audiovizuale autohtone
Procent rezervat operelor audiovizuale europene
Programe de informare
Programe educative, culturale, religioase
Programe de divertisment şi alte tipuri de programe

%
Rock-n-roll
74
26
0
26
30
70
4
0
96

Societatea Comercială „AER-COMUNICAŢIE” SRL solicită aprobarea concepţiei
generale a serviciului de programe a postului „Radio 7/ Радио 7”:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Formatul de principiu şi structura serviciului de programe %
„Radio 7/ Радио 7”
Formatul de principiu: Tematic
Informativ
– Muzical
Producţie proprie
100
Producţii audiovizuale ale altor producători
0
Programe retransmise
0
Programe preluate
11
Procent rezervat operelor audiovizuale autohtone
30
30
Procent rezervat operelor audiovizuale europene
Programe de informare
9
Programe educative, culturale, religioase
10
Programe de divertisment şi alte tipuri de programe
81

În conformitate cu prevederile Art. 39 – 41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a
licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din
28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, Deciziei CCA nr. 83 din 30.09.2008 şi în
temeiul actelor prezentate de către întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Concepţia generală a serviciului de programe a postului de radio „101,3 FM” se
aprobă.
Art. 2. Dat fiind că formatul de principiu şi structura serviciului de programe „Radio 7/
Радио 7” nu a fost supus rigorilor şi calculelor corespunzătoare, cererea Societăţii Comerciale
„AER-COMUNICAŢIE” SRL privind aprobarea Concepţiei generale a serviciului de programe
„Radio 7/ Радио 7” se respinge.
Art. 3. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia monitorizare şi
Direcţia expertiză şi licenţiere.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ
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DECIZIA nr. 113
din 29 decembrie 2008
Cu privire la contestarea Deciziei CCA nr. 93 din 17.10.2008
La 17 octombrie 2008, în şedinţă publică, CCA a decis interzicerea retransmiterii canalului
“Совершенно секретно”(Federaţia Rusă)” pe teritoriul Republicii Moldova, iar pentru derogări
de la legislaţia în vigoare ÎM „Sun Communications” SRL a fost avertizată public.
ÎM „Sun Communications” SRL, prin Cerere prealabilă, solicită:
„1. Anularea deciziei CCA nr. 93 din 17.10.2008 „cu privire la serviciile de programe
difuzate de canalul de televiziune „Совершенно секретно” (Federaţia Rusă)”, ca fiind emisă
contrar prevederilor legale;
2. Aducerea scuzelor oficiale din numele Consiliului Coordonator al Audiovizualului faţă
de ÎM „Sun Communications” SRL şi difuzarea lor publică prin afişarea textului pe saitul CCA
şi prin publicarea textului scuzelor oficiale în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
Ca urmare a examinării cererii prealabile, în temeiul Codului audiovizualului nr.
260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, aprobat prin Hotărîrea nr. 433-XVI din
28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, şi a Legii contenciosului administrativ nr.
793-XIV din 10.02.2000, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Cererea prealabilă a ÎM „Sun Communications” SRL de anulare a Deciziei CCA
nr. 93 din 17.10.2008 Cu privire la serviciile de programe difuzate de canalul de televiziune
„Совершенно секретно” (Federaţia Rusă)”, ca fiind nefondată, SE RESPINGE.
Art. 2. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina
web a CCA.
Art. 3. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită serviciul juridic al CCA.
Preşedinte
Gheorghe GORINCIOI
Secretar

Constantin BÎRCĂ

DECIZIA nr. 114
din 29 decembrie 2008
Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului
în trimestrul IV al anului 2008
În conformitate cu Art. 49 (5) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se aprobă Raportul Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al
Audiovizualului în trimestrul IV al anului 2008 (se anexează).
Art. 2. Raportul Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în
trimestrul IV al anului 2008 se dă publicităţii.
Art. 3. Controlul privind executarea prezentei Decizii îl exercită Secretarul CCA.
Preşedinte
Secretar

Gheorghe GORINCIOI
Constantin BÎRCĂ
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