Decizia nr. 29/218 din 30 noiembrie 2017
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИО
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

CONSILIUL COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI
DIN REPUBLICA MOLDOVA
MD-2012, Chișinău, str. V. Pârcălab 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. 29/218
din 30 noiembrie 2017
Cu privire la examinarea cererii
de eliberare a autorizației de retransmisie „GLAVSLAVIA” SRL
„GLAVSLAVIA” SRL a solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului, prin
cererea nr. 014 din 20 noiembrie 2017, eliberarea autorizației de retransmisie pentru studioul de
televiziune „Glav TV” din orașul Briceni, pentru următorul termen de activitate.
Din oferta propusă spre aprobare au fost excluse posturile de televiziune Gurinel TV,
Favorit TV, Național TV și Național 24 Plus, din motivul expirării termenului de valabilitate a
contractelor prezentate.
În cadrul ședinței publice, membrii CCA au menționat că Oferta serviciilor de programe
propusă spre aprobare de „GLAVSLAVIA” SRL este neechilibrată și i-au recomandat
reprezentantului întreprinderii în cauză îmbunătățirea acesteia, prin includerea în ofertă a postului
autohton TV 8, a unui post de televiziune cu tematică pentru copii în limba română și a unui post
de televiziune cu tematică sportivă în limba română. Astfel, în urma examinării actelor depuse și
a dezbaterilor publice, membrii CCA au decis amânarea examinării cererii de eliberare a
autorizației de retransmisie pentru „GLAVSLAVIA” SRL și acordarea unui termen, până la 20
decembrie 2017, cu dreptul de a-și desfășura activitatea audiovizuală, pentru prezentarea unei noi
Oferte a serviciilor de programe retransmise de către studioul de televiziune „Glav TV” din orașul
Briceni, cu anexarea tuturor contractelor.
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 întreprinderea nominalizată, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
1. A contramanda examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisie
„GLAVSLAVIA” SRL pentru studioul de televiziune „Glav TV” din orașul Briceni, pentru
următorul termen de activitate, cu acordarea unui termen, până la 20 decembrie 2017, pentru
definitivarea Ofertei serviciilor de programe retransmise de către studioul de televiziune „Glav
TV” din oraşul Briceni (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA, O. GUȚUȚUI și M. ONCEANU-HADÎRCĂ).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția control și digitalizare.
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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