Decizia nr. 20/113 din 29 iulie 2016

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИО
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

CONSILIUL COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI
DIN REPUBLICA MOLDOVA
MD-2012, Chişinău, str. V. Pîrcălab 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. 20/113
din 29 iulie 2016
Cu privire la bilanţul Concursului pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă,
anunţat prin Decizia CCA nr. 14/77 din 17 mai 2016
În temeiul art. 23 şi 40 lit. j) şi l) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, a
Statutului CCA, a Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de
emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie şi a Avizului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor nr. 01/481 din 11.04.2016, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anunţat
concursul pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă: 95,1 MHz – Comrat.
La concursul pentru utilizarea frecvenţei 95,1 MHz – Comrat au depus dosarele 3
solicitanţi.
Pentru extinderea ariei de emisie:
- „Bizim Aidinic” S.R.L., pentru postul de radio „Bugeac”;
- „Radio Poli Disc” S.R.L., pentru postul de radio „Radio Poli Disc – НОВОЕ РАДИО”.
Pentru o nouă instituţie în domeniul audiovizualului:
- S.C. „Bizim Dalgamiz” S.R.L., pentru postul de radio „Bizim Dalgamiz”.
Este de menţionat că „Bizim Aidinic” S.R.L. deţine, în prezent, frecvenţa 69,74 MHz în
localitatea Comrat. Prin scrisoarea f/nr. din 08 iulie 2016, administratorul „Bizim Aidinic” S.R.L.,
Elizaveta Rotar, a solicitat acordul CCA de a participa la concurs, iar în cazul în care „Bizim
Aidinic” S.R.L. va fi desemnată învingătoare pentru frecvenţa 95,1 MHz – Comrat, aceasta din
urmă va renunţa la frecvenţa pe care o deţine în această localitate.
În urma expertizării dosarelor s-a constatat că acestea cantitativ sînt depline, iar analiza
concordanţei dintre Grila de emisie şi Concepţia generală a serviciului de programe a atestat că
datele coincid.
Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise, ţinând
cont de prevederile art. 11, 12, 23 şi 40 din Codul Audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
ale art. 6, 10, 11, 12, 13, 14 şi 15 din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, în temeiul actelor prezentate de
către întreprinderile sus-numite, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A declara învingător, în conformitate cu rezultatele votării deschise (PRO – (7) – D.
CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ
şi D. VICOL; CONTRA – (1) – O. GUŢUŢUI), S.C. „Bizim Dalgamiz” S.R.L., căreia i se
eliberează licenţă de emisie pentru postul de radio „Bizim Dalgamiz”, pe frecvenţa 95,1 MHz –
Comrat.
2. Motivaţiile privind rezultatele votării sînt înscrise în Procesul-verbal al şedinţei CCA din
29 iulie 2016, parte integrantă a prezentei decizii.
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3. Modificările respective vor fi introduse în Registrul etalon.
4. Pentru eliberarea licenţei de emisie, S.C. „Bizim Dalgamiz” S.R.L. va achita o taxă în
valoare de 3250 de lei.
5. Datele bancare 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
Taxa pentru eliberarea licenţei de emisie – 3250 de lei.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia licenţiere şi autorizare şi
Serviciul economie, finanţe şi evidenţă contabilă.
7. 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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