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DECIZIA nr. 49
din 14 mai 2009
Cu privire la Acordul-Cadru de Liberă Retransmisie

În temeiul Art. 30, 39-41 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.06, Statutului CCA şi Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi autorizaţiilor de retransmisie, Deciziei CCA nr.
35 din 1 aprilie 2009, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Articol unic: Se aprobă Acordul-Cadru de Liberă Retransmisie a serviciilor de
programe ale radiodifuzorilor străini pe teritoriul Republicii Moldova (se
anexează).
Preşedinte

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Constantin BÂRCĂ

Anexă
ACORD–CADRU
de Liberă Retransmisie a serviciilor de programe
ale radiodifuzorilor străini pe teritoriul Republicii Moldova
I.

Principii generale

Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova, denumit în
continuare „Consiliul”, pe de o parte, şi __________________________ (denumirea instituţiei),
denumit în continuare „Radiodifuzor”, pe de altă parte, conducîndu-se de scopurile şi principiile
Convenţiei europene cu privire la televiziunea transfrontalieră, recomandările Convenţiei
europene privind libera circulaţie a informaţiei şi a ideilor, în conformitate cu prevederile
legislaţiei în domeniul audiovizualului a Republicii Moldova, a Deciziei Consiliului Coordonator
al Audiovizualului nr. 35 din 01.04.2009 şi a interesului public pentru programele
Radiodifuzorului, au convenit asupra celor ce urmează:
II.

Obiectul Acordului

2.1 În conformitate cu prevederile Art. 30 „Libera retransmisie” al Codului audiovizualului
nr. 260-XVI din 27.07.06, Consiliul acordă Radiodifuzorului dreptul de a retransmite serviciile
de programe proprii pe teritoriul Republicii Moldova.
2.2 Radiodifuzorul va efectua retransmisia serviciilor de programe proprii pe frecvenţa
(frecvenţele) radio ____________ sau canalul (canalele) TV ______________ din localitatea
(localităţile) ___________________, condiţiile tehnice de utilizare ale căreia (cărora) vor fi
stipulate într-un contract, care urmează să fie încheiat în baza prezentului Acord.
III. Drepturile şi obligaţiile Radiodifuzorului
3.1 Radiodifuzorul va include în serviciul său de programe genurile de emisiuni ce
corespund Convenţiei europene cu privire la televiziunea transfrontalieră.
3.2 Radiodifuzorul are dreptul să închirieze reţele de comunicaţii audiovizuale, să încheie
tranzacţii, contracte, acorduri care nu contravin legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
3.3 Radiodifuzorul se obligă să prezinte Consiliului, în termen de cel mult 30 zile de la
semnarea prezentului Acord următoarele documente:
copia contractului cu instituţia de gestionare a frecvenţelor radio şi a canalelor TV;
copia certificatului de înregistrare a Radiodifuzorului;
copia autorizată a licenţei de emisie în baza căreia îşi desfăşoară activitatea în ţara de
origine;
concepţia generală a serviciului de programe;
grila de emisie.
3.4 Radiodifuzorul va informa Consiliul, în termen de 10 (zece) zile, despre modificările
operate în statutul juridic şi în componenţa fondatorilor, înlocuirea conducătorului instituţiei
audiovizuale, schimbarea adresei poştale, telefonului, fax-ului, poştei electronice etc.
3.5 Radiodifuzorul se obligă să se conformeze solicitărilor Consiliului de a prezenta
informaţii despre activitatea sa pe teritoriul Republicii Moldova şi regulamentelor elaborate de
acesta.
3.6 La solicitare, Radiodifuzorul se obligă să pună la dispoziţia Consiliului şi a instanţei de
judecată înregistrările programelor difuzate. Temeiurile solicitării pot fi cererile de exercitare a
dreptului la replică, rectificare şi la remedii echivalente, cazuri legate de monitorizarea
serviciilor de programe sau alte situaţii prevăzute de legislaţie.
IV. Soluţionarea litigiilor

4.1 Litigiile privind realizarea şi interpretarea prevederilor şi condiţiilor prezentului Acord
se soluţionează prin negocieri şi consultări.
4.2 Dacă în procesul negocierilor nu se ajunge la o înţelegere, litigiul se soluţionează în
instanţa de judecată din Republica Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
4.3 În cazul în care litigiul cade sub incidenţa unei convenţii internaţionale la care
Republica Moldova şi __________________________ sunt părţi, se va proceda potrivit
(ţara de origine a Radiodifuzorului)

legislaţiei internaţionale.
V. Dispoziţii finale şi tranzitorii
5.1 Prezentul Acord este întocmit în patru exemplare, două în limba de stat a Republicii
Moldova şi două în limba franceză/engleză, toate textele avînd conţinut identic şi aceeaşi
valabilitate juridică.
5.2 Modificările şi completările la prezentul Acord sunt valabile doar în cazul perfectării
lor în scris şi semnării de către ambele părţi.
5.3 În cazul modificării legislaţiei naţionale în domeniu a uneia dintre părţi, ea va informa
imediat cealaltă parte despre schimbările survenite.
5.4 Acordul intră în vigoare la data semnării şi este încheiat pe o perioadă de timp
nelimitată.
5.5 Acordul se reziliază în următoarele cazuri:
acordul în scris al părţilor;
rezilierea contractului între Radiodifuzor şi instituţia de gestionare a frecvenţelor
radio şi a canalelor TV;
din iniţiativa uneia dintre părţi, în cazul încălcărilor repetate comise de cealaltă parte
(mai mult de două ori) a condiţiilor prezentului Acord.
5.6 Partea care solicită rezilierea unilaterală a Acordului, urmează să notifice prealabil
cealaltă parte, cu cel puţin 30 zile pînă la data presupusei rezilieri.
Pentru

Pentru

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Radiodifuzor

din Republica Moldova
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