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DECIZIA nr. 21/141
din 04 septembrie 2017
Cu privire la examinarea cererii de cesiune a licenței de emisie eliberată
„ANALITICMEDIA - GRUP” SA pentru postul de televiziune „TV8”
Printr-o scrisoare f/nr. din 17 august 2017 (parvenită la CCA la 21 august 2017),
„ANALITICMEDIA – GRUP” SA, în calitate de fondatoare a postului de televiziune cu difuzarea
serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră (televiziune) și prin Multiplexul A „TV8”, și
Asociația Obștească „Media Alternativă” au solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului
cesiunea Licenței de emisie seria AA nr. 082519 din 03.12.2010 (în vigoare din data de
01.03.2011), canalele TV: 43 – Chișinău; 24 – Bălți și Multiplexul A, de la „ANALITICMEDIA
– GRUP” SA către Asociația Obștească „Media Alternativă”, cu eliberarea licenței de emisie pentru
postul de televiziune cu difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră
(televiziune) și prin Multiplexul A „TV8”.
Cedentul garantează punerea la dispoziția cesionarului a echipamentului și a utilajului tehnic
necesare difuzării serviciului de programe, iar cesionarul își asumă toate obligațiunile ce decurg din
licența de emisie.
Analiza și expertiza documentelor anexate la cererea de cesiune a constatat lipsa
contractului ce ar justifica retransmisia unui content de 37,5% din emisia altor radiodifuzori ce nu
se află sub jurisdicția Republicii Moldova. Conform Concepției generale a serviciului de programe,
acest produs media va fi retransmis de la posturile TV: TVCI, Планета HD, Централ
партенершип din Federația Rusă.
Totodată, Declarația cu privire la asigurarea transparenței proprietății este incompletă.
Conform modelului aprobat prin Decizia nr. 26/123 din 10 iulie 2015, aceasta trebuie să conțină și
datele privind cota de participare la capitalul social a proprietarului beneficiar/proprietarilor
beneficiari. Declarația pe propria răspundere cu privire la asigurarea transparenței proprietății
depusă de către președintele Asociației Obștești „Media Alternativă”, Natalia Morari, nu conține
datele privind cota de participare la capitalul social a proprietarilor beneficiari.
Concomitent, este de menționat că la 28 august 2017, Asociația Obștească „Oficiul
Republican al Dreptului de Autor” (ORDA), prin cererea nr. 83 din 28.08.2017, și Asociația
Obștească „Asociația Națională CopyRigh” (ANCO), prin cererea nr. 116 din 28.08.2017, au
solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului neadmiterea solicitării cu privire la cesiunea
licenței de emisie eliberată „ANALITICMEDIA – GRUP” SA pentru postul de televiziune cu
difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră (televiziune) și prin Multiplexul A
„TV8” din cauza litigiului între cele două asociații de gestionare a dreptului de autor și
„ANALITICMEDIA – GRUP” SA.
În cadrul ședinței publice, membrii CCA, luând în considerare că în cererea de chemare în
judecată, Asociația Obștească „Oficiul Republican al Dreptului de Autor” (ORDA) și Asociația
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Obștească „Asociația Națională CopyRigh” (ANCO) au solicitat ca măsură de asigurare a acțiunii
neadmiterea cererii de cesiune până la existența unei decizii a instanței de judecată cu privire la
asigurarea acțiunii, precum și faptul că reprezentantul „ANALITICMEDIA – GRUP” SA nu s-a
prezentat la ședință, au decis amânarea examinării cererii de cesiune a Licenței de emisie seria AA
nr. 082519 din 03.12.2010 (în vigoare din data de 01.03.2011), eliberată „ANALITICMEDIA GRUP” SA, pentru postul de televiziune cu difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică
terestră (televiziune) și prin Multiplexul A „TV8”.
În conformitate cu prevederile art. 23, 26, 27 și 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260XVI din 27.07.2006, ale Statutului CCA, ale art. 18, 19, 25, 28 din Regulamentul cu privire la
procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie, aprobat
prin Hotărârea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, și a actelor
prezentate de către întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A amâna cererea de cesionare f/nr. din 17 august 2017 (parvenită la CCA la 21 august 2017)
a Licenței de emisie seria AA nr. 082519 din 03.12.2010, canalele TV: 43 – Chișinău; 24 – Bălți
și Multiplexul A, de la „ANALITICMEDIA – GRUP” SA către Asociația Obștească „Media
Alternativă”, cu eliberarea licenței de emisie pentru postul de televiziune cu difuzarea serviciului de
programe pe cale radioelectrică terestră (televiziune) și prin Multiplexul A „TV8” până la existența
unei decizii a instanței de judecată cu privire la asigurarea acțiunii. (PRO – (8) UNANIM – D.
VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA, O. GUȚUȚUI şi
M. ONCEANU-HADÂRCĂ).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare și
Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă.
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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