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DECIZIA nr. 10/73
din 26 mai 2017
Cu privire la examinarea unor cereri
de eliberare a autorizațiilor de retransmisie
I. „TV-TRUC” SRL a solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului, prin cererea
f/nr. din 18 aprilie 2017 (parvenită la 05.05.2017), eliberarea autorizației de retransmisie pentru
studioul de televiziune „Prut” din mun. Cahul și satul Roșu, r-nul Cahul, pentru următorul termen
de activitate. Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000145 din 18.05.2011, în baza căreia „TVTRUC” SRL a activat până în prezent, a expirat la 18 mai 2017.
Este de menționat că din cele 79 de posturi TV din Oferta propusă spre aprobare, „TVTRUC” SRL a prezentat contractele doar pentru 8 posturi TV. Ulterior, până la data desfășurării
ședinței publice a CCA, „TV-TRUC” SRL a mai prezentat unele contracte, care nu au trecut prin
expertizare și, astfel, nu pot fi luate în calcul.
De asemenea, trebuie subliniat faptul că administratorul „TV-TRUC” SRL nu a solicitat
consultanță la depunerea dosarului pentru obținerea autorizației de retransmisie. Astfel, din analiza
dosarului „TV-TRUC” SRL s-a constatat că acesta este incomplet și nu corespunde cerințelor
legislației în vigoare. În urma mai multor apeluri telefonice în adresa administrației întreprinderii
a fost de găsit doar contabila, care a fost rugată să remedieze, în timp util, neregularitățile depistate.
Ulterior, în lipsa reacțiilor din partea „TV-TRUC” SRL și ignorarea solicitărilor CCA, la
22.05.2017, prin fax a fost expediată scrisoarea CCA nr. 221 din 18.05.2017, prin care se solicită
prezentarea, în regim de urgență, a actelor necesare, în conformitate cu prevederile art. 28 din
Codul audiovizualului nr. 260 din 27.07.2006, pentru obținerea autorizației de retransmisie pentru
următorul termen de activitate.
În cadrul ședinței publice, membrii CCA și-au exprimat nemulțumirea față de modul de
respectare a legislației audiovizuale de către „TV-TRUC” SRL. Totodată, ținând cont de interesele
abonaților din mun. Cahul, membrii Consiliului au venit cu unele recomandări privind activitatea
ulterioară a respectivei instituții audiovizuale și au decis să fie pusă la vot eliberarea autorizației
de retransmisie pentru „TV-TRUC” SRL, precum și obligativitatea prezentării spre aprobare, până
la 25 iunie 2017, a unei Oferte a serviciilor de programe retransmise bine echilibrată, cu anexarea
tuturor contractelor necesare pentru retransmisia posturilor TV incluse în ofertă.
II. „SV STANDART” SRL a solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului, printro cerere f/nr. din 10 mai 2017, eliberarea autorizației de retransmisie pentru studioul de televiziune
„SV STANDART” din satul Holercani, r-nul Dubăsari, pentru primul termen de activitate.
În conformitate cu prevederile art. 28, 29 și 40 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, ale Statutului CCA, ale art. 30-35 și 37 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, și în temeiul actelor
prezentate de către întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
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1. A admite cererea de eliberare a Autorizației de retransmisie „TV-TRUC” SRL pentru
studioul de televiziune „Prut” din mun. Cahul și satul Roșu, r-nul Cahul, pentru următorul termen
de activitate, pe o perioadă de șase ani (PRO – (8) – O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA, O. GUȚUȚUI și M. ONCEANUHADÂRCĂ; CONTRA – (1) – D. VICOL).
1.1. A obliga „TV-TRUC” SRL să prezintă spre aprobare, până la data de 25 iunie 2017,
Oferta serviciilor de programe retransmise de către studioul de televiziune „Prut” din mun. Cahul
și satul Roșu, r-nul Cahul, cu anexarea tuturor contractelor necesare pentru retransmisia posturilor
TV incluse în ofertă (PRO – (8) – O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA,
N. DAMASCHIN, C. DUCA, O. GUȚUȚUI și M. ONCEANU-HADÂRCĂ; CONTRA – (1) –
D. VICOL).
2. A admite cererea de eliberare a Autorizației de retransmisie „SV STANDART” SRL
pentru studioul de televiziune „SV STANDART” din satul Holercani, r-nul Dubăsari, pentru
primul termen de activitate, pe o perioadă de șase ani (PRO – (8) – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ,
D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
2.1. A aproba Oferta serviciilor de programe retransmise de către studioul de televiziune
„SV STANDART” din satul Holercani, r-nul Dubăsari (PRO – (8) – D. VICOL, O.
BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA și O.
GUȚUȚUI) (Anexa nr. 1 – 29 de posturi TV):
1. Acasă în Moldova
11. Impact TV
21. Realitatea TV Moldova
2. Agro TV Moldova
12. Jurnal TV
22. Ren Moldova
3. Alfa&Omega
13. Moldova-1
23. RTR Moldova
4. Busuioc TV
14. Moldova-2
24. Ru TV Moldova
5. Canal 2
15. N 4
25. TV 5 Monde
6. Canal 3
16. NTV Moldova
26. TV 7
7. CTC Mega
17. OTV
27. TVC 21
8. Exclusiv TV
18. Prime
28. TVR Moldova
9. Familia Domashniy
19. Pro TV Chișinău 29. Спас
10. Gurinel TV
20. Publika TV
3. Pentru eliberarea autorizațiilor de retransmisie, „TV-TRUC” SRL și „SV STANDART”
SRL vor achita fiecare câte o taxă în valoare de 2500 de lei.
4. Datele bancare privind achitarea taxei pentru eliberarea autorizației de retransmisie:
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46
c/f: 1006601004024
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Codul IBAN – MD95TRPAAA142310A00348AA
Taxa pentru eliberarea autorizației de retransmisie constituie 2500 de lei.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția control și digitalizare și
Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă.
6. 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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