Decizia nr. 19/128 din 18 august 2017
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИО
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

CONSILIUL COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI
DIN REPUBLICA MOLDOVA
MD-2012, Chișinău, str. V. Pârcălab nr. 46
Tel.: (373 22) 27-75-51, fax: (373 22) 27-74-71
http://www.cca.md

MD-2012, Кишинэу, ул. В. Пыркэлаб, №. 46
Тел.: (373 22) 27-75-51, факс: (373 22) 27-74-71
http://www.cca.md

DECIZIA nr. 19/128
din 18 august 2017
Cu privire la examinarea demersului „SELECTCANAL-TV” SRL
Prin Decizia nr. 10/54 din 01 aprilie 2016, Coordonator al Audiovizualului i-a reperfectat
radiodifuzorului „Selectcanal-TV” SRL Licența de emisie seria AA nr. 082882 din 18.05.2011,
prin includerea dreptului de difuzare a serviciului de programe „N 4” prin Multiplexul A cu
acoperire națională și acces necondiționat.
La 03.07.2017, prin scrisoarea nr. 01/792, MTIC a informat Consiliul că ÎS
„Radiocomunicații” a stopat emisia postului „N 4” din Multiplexul A pentru neachitarea
serviciilor de difuzare.
În temeiul prevederilor art. 37 alin. (2) din Codului audiovizualului și în scopul examinării
obiective a tuturor circumstanțelor, CCA, prin scrisoarea nr. 321 din 10.07.2017, a solicitat în
scris opinia „Selectcanal-TV” SRL, fondatoarea postului „N 4”, referitor la cele stipulate în
scrisoarea MTIC nr. 01/792 din 03.07.2017, în termen de 5 zile.
Prin scrisoarea nr. 39-07/17 din 27.07.2017, „Selectcanal-TV” SRL, fondatoarea postului
„N 4”, a explicat circumstanțele stopării emisiei prin Multiplexul A și a solicitat CCA acordarea
unui termen suplimentar de 6 luni pentru implementarea proiectului dat.
În cadrul discuțiilor, membrii CCA au menționat că prin deciziile nr. 11/77 din 08 iunie
2017 și nr.16/103 din 21 iulie 2017, posturilor de televiziune „Agro TV Moldova”, „Canal
Regional”, „Jurnal TV”, „ITV” și „TV8” le-a fost acordat un termen suplimentar – până la 30
noiembrie 2017, pentru a începe emisia serviciilor de programe prin Multiplexul A. Reieșind din
acest fapt, membrii Consiliului au propus ca postului de televiziune „N4” să-i fie acordat același
termen suplimentar – până la 30 noiembrie 2017, pentru a-și începe emisia serviciului de
programe prin Multiplexul A.
În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (6) din Legea cu privire la reglementarea prin
licențiere a activității de întreprinzător nr. 451 din 30.07.2001, ale art. 2 lit. x), z) și z²), art. 23,
25, 28, 36, 39, 40 lit. j) și l) și art. 41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale
Statutului CCA, ale art. 25 din Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de eliberare a
licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărârea nr. 433-XVI din
28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, ale Regulamentului cu privire la procedura și
condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie pentru utilizarea
capacității multiplexurilor digitale terestre și în temeiul actelor prezentate, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite cererea nr. 39-07/17 din 27.07.2017 a „Selectcanal-TV” SRL, fondatoarea
postului de televiziune „N 4”, și a acorda un termen suplimentar – până la 30 noiembrie 2017,
pentru implementarea proiectului pentru Multiplexul A (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O.
BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, A. COZMA, O. GUȚUȚUI, C. DUCA, Iu. COLESNIC și M.
ONCEANU-HADÂRCĂ).
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2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a CCA.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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