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DECIZIA nr. 14/73
din 17 mai 2016
Cu privire la examinarea cererilor de cesiune a unor frecvenţe
I. Prin scrisoarea f/nr. din 18 martie 2016, A.O. „Info Mingir”, în calitate de fondatoare a postului
de radio cu difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră (radiodifuziune) „Radio
Naţional FM”, şi „Serpiko Media” S.R.L. au solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului
cesiunea frecvenţei: 91,60 MHz – mun. Chişinău (localitatea Dumbrava) de la A.O. „Info Mingir”
către „Serpiko Media” S.R.L., cu eliberarea licenţei de emisie pentru postul de radio cu difuzarea
serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră (radiodifuziune) „Naţional FM Cultural”.
Cedentul garantează punerea la dispoziţia cesionarului a echipamentului şi a utilajului tehnic
necesare difuzării serviciului de programe, iar cesionarul îşi asumă toate obligaţiunile ce decurg din
licenţa de emisie.
II. Prin scrisoarea f/nr. din 30 martie 2016, A.O. „Info Mingir”, în calitate de fondatoare a postului
de radio cu difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră (radiodifuziune) „Radio
Naţional FM”, şi A.O. „Media-Grup MERIDIAN” au solicitat Consiliului Coordonator al
Audiovizualului cesiunea frecvenţelor: 87,8 MHz – Căuşeni şi 90,4 MHz – Vadul lui Vodă de la A.O.
„Info Mingir” către A.O. „Media-Grup MERIDIAN”, pentru postul de radio cu difuzarea serviciului
de programe pe cale radioelectrică terestră (radiodifuziune) „Eco FM”.
Cedentul garantează punerea la dispoziţia cesionarului a echipamentului şi a utilajului tehnic
necesare difuzării serviciului de programe, iar cesionarul îşi asumă toate obligaţiunile ce decurg din
licenţa de emisie.
III. Prin scrisoarea f/nr. din 31 martie 2016, A.O. „Info Mingir”, în calitate de fondatoare a
postului de radio cu difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră (radiodifuziune)
„Radio Naţional FM”, şi Firma „Canal-X” S.R.L. au solicitat Consiliului Coordonator al
Audiovizualului cesiunea frecvenţelor: 92,00 MHz – Bălţi şi 107,6 MHz – Hînceşti de la A.O. „Info
Mingir” către Firma „Canal-X” S.R.L., pentru postul de radio cu difuzarea serviciului de programe pe
cale radioelectrică terestră (radiodifuziune) „Vocea Basarabiei”.
Cedentul garantează punerea la dispoziţia cesionarului a echipamentului şi a utilajului tehnic
necesare difuzării serviciului de programe, iar cesionarul îşi asumă toate obligaţiunile ce decurg din
licenţa de emisie.
Este de menţionat că preşedintele A.O. „Info Mingir”, Vitalie Şelaru, prin scrisoarea f/nr. din
16.03.2016 s-a adresat CCA cu solicitarea de a „retrage din licenţa de emisie patru frecvenţe: 92,00
MHz – Bălţi, 87,8 MHz – Căuşeni, 107,6 MHz – Hînceşti şi 90,4 MHz – Vadul lui Vodă. Motivul
acestei solicitări este în incapacitatea financiară de a mai întreţine o reţea de frecvenţe la nivel
naţional. Prin urmare vom emite în continuare doare pe frecvenţa din Chişinău – 91,6 MHz”.
Prin scrisoarea f/nr. din 25 martie 2016, preşedintele A.O. „Info Mingir”, Vitalie Şelaru, solicită
CCA: ”la rugămintea membrilor Asociaţiei şi conform deciziei adunării generale din 23.03.2016,
rugăm frumos să retrageţi din ordinea de zi examinarea cererii depuse anterior, din data de
16.03.2016, cu privire la retragerea a patru frecvenţe radio din licenţa de emisie. În urma şedinţei
membrilor s-a luat decizia cu acele patru frecvenţe şi la darea prin cesiune către Vocea Basarabiei şi
Eco FM”.
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În cadrul dezbaterilor publice, părerile membrilor CCA au fost împărţite cu privire la cesiunea
frecvenţelor: 92,00 MHz – Bălţi, 107,6 MHz – Hînceşti, 87,8 MHz – Căuşeni şi 90,4 MHz – Vadul lui
Vodă. Unii membri au considerat oportună cesiunea acestora, iar alţii au menţionat că la concursul
pentru utilizarea respectivelor frecvenţe au participat mai mulţi radiodifuzori, respectiv, membrii şi-au
acordat votul pentru proiectul „Radio Naţional FM”.
În acest context, preşedintele A.O. „Info Mingir”, Vitalie Şelaru, urmează să decidă restituirea sau
nu a acestora către Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”, ca ulterior Consiliul Coordonator al
Audiovizualului să anunţe concurs pentru utilizarea frecvenţelor sus-numite.
În conformitate cu prevederile art. 23, 26, 27 şi 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI
din 27.07.2006, ale Statutului CCA, ale art. 18, 19, 25, 28 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, şi a actelor prezentate de către
întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A aproba cererea de cesionare f/nr. din 18.03.2016 a frecvenţei 91,60 MHz – mun. Chişinău
(localitatea Dumbrava) de la A.O. „Info Mingir” către „Serpiko Media” S.R.L., cu eliberarea licenţei
de emisie pentru postul de radio cu difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră
(radiodifuziune) „Naţional FM Cultural” (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu.
COLESNIC, A.COZMA, N. DAMASCHIN, O. GUȚUȚUI, C. MÎȚU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi
D. VICOL).
1.1. A aproba Concepţia generală a serviciului de programe pentru postul de radio „Naţional FM
Cultural”, după cum urmează:
Formatul de principiu şi structura serviciului de programe:
B. 1. Formatul de principiu: Generalist
B. 2. Structura programelor după surse de provenienţă:
2.1 Producţie autohtonă:
100 %
2.2 Producţie proprie:
100 %
2.3 Producţie retransmisă:
0%
B. 3. Opere europene:
70 %
B. 4. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:
4.1 Programe informative şi analitice:
9,39 %
4.2 Programe educaţionale şi culturale:
19,68 %
4.3 Alte tipuri de programe:
69 %
B.5. Menţiuni speciale:
5.1. Programele principale sunt culturale, informative şi muzicale.
2. A respinge cererea de cesionare f/nr. din 30.03.2016 a frecvenţelor 87,8 MHz – Căuşeni şi
90,4 MHz – Vadul lui Vodă de la A.O. „Info Mingir” către A.O. „Media-Grup MERIDIAN”, cu
reperfectarea condiţiilor la Licenţa de emisie seria AC nr. 000077 din 29.04.2015, eliberată pentru
postul de radio cu difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră (radiodifuziune)
„Eco FM” (PRO – (5) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A.COZMA şi D. VICOL;
CONTRA – (4) – N. DAMASCHIN, O. GUȚUȚUI, C. MÎȚU şi M. ONCEANU-HADÎRCĂ).
3. A respinge cererea de cesionare f/nr. din 31.03.2016 a frecvenţelor 92,00 MHz – Bălţi şi 107,6
MHz – Hînceşti de la A.O. „Info Mingir” către Firma „Canal-X” S.R.L., cu reperfectarea condiţiilor la
Licenţa de emisie seria AC nr. 000021 din 13.10.2009, eliberată pentru postul de radio cu difuzarea
serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră (radiodifuziune) „Vocea Basarabiei” (PRO – (5)
– D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A.COZMA şi D. VICOL; CONTRA – (4) – N.
DAMASCHIN, O. GUȚUȚUI, C. MÎȚU şi M. ONCEANU-HADÎRCĂ).
4. Pentru eliberarea licenţei de emisie, „Serpiko Media” S.R.L. va achita o taxă în valoare de 325
de lei.
5. Modificările respective vor fi introduse în Registrul de licenţiere.
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6. Datele bancare privind achitarea taxei pentru eliberarea licenţei de emisie:
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab nr. 46
c/f: 1006601004024
Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
Codul IBAN: MD95TRPAAA142310A00348AA
7. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia licenţiere şi autorizare şi
Serviciul economie, finanţe şi evidenţă contabilă.
8. Prezenta decizie va fi publicată în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” şi pe pagina
web a CCA.
PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dinu CIOCAN
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