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DECIZIA nr. 34/199
din 08 decembrie 2016
Cu privire la reperfectarea licenţelor de emisie
I. Prin cererea nr. 49 din 18 noiembrie 2016, „Real Radio” S.R.L. a solicitat Consiliului
Coordonator al Audiovizualului reperfectarea licenţelor de emisie seria AC nr. 000095 din
12.05.2011, seria AC nr. 000078 din 08.05.2015 și seria AC nr. 000711 din 13.10.2016, eliberate
pentru posturile de televiziune „CTC Mega”, „CTC Moldova” și, respectiv, „Super TV”, prin
schimbarea adresei juridice din: MD – 2068, bd. Moscova nr. 21, secţia 3, mun. Chişinău, în: MD –
2008, str. Ghioceilor nr. 1, mun. Chişinău.
II. Printr-o cerere f/nr. din 23 noiembrie 2016, „Noroc Media” S.R.L. a solicitat Consiliului
Coordonator al Audiovizualului reperfectarea Anexei nr.1 la Licența de emisie seria AC nr. 000085
din 17.10.2015, prin aprobarea Concepţiei generale a serviciului de programe pentru postul de
televiziune „Noroc”.
Este de menţionat că la 06 decembrie curent în adresa CCA a parvenit scrisoarea nr. 94/R/TV a postului de televiziune „Realitatea TV”, prin care informează Consiliul Coordonator al
Audiovizualului despre faptul că postul de televiziune „Noroc” retransmite Realitatea TV–
România fără aprobarea noii concepţii generale a serviciului de programe de către Consiliul
Coordonator al Audiovizalului.
În cadrul ședinței publice, membrii CCA au decis prin consens monitorizarea serviciului de
programe al postului de televiziune „Noroc” și, ulterior, să fie examinată solicitarea de aprobare a
unei noi Concepții generale a serviciului de programe.
În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (6) din Legea cu privire la reglementarea prin
licenţiere a activităţii de întreprinzător nr. 451 din 30.07.2001, ale art. 23, 25, 28, 36, 39-41 și 66
alin. (8) din Codul Audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale Statutului CCA, ale art. 25 din
Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului
Republicii Moldova, şi în temeiul actelor prezentate de întreprinderile nominalizate, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A aproba cererea de reperfectare (cu eliberarea unor formulare noi) a licenţelor de emisie:
seria AC nr. 000095 din 12.05.2011, eliberată „Real Radio” S.R.L. pentru postul de televiziune
„CTC Mega”; seria AC nr. 000078 din 08.05.2015, eliberată „Real Radio” S.R.L. pentru postul de
televiziune „CTC Moldova”, și seria AC nr. 000711 din 13.10.2016, eliberată „Real Radio” S.R.L.
pentru postul de televiziune „Super TV”, prin schimbarea adresei juridice din: MD – 2068, bd.
Moscova nr. 21, secţia 3, mun. Chişinău, în: MD – 2008, str. Ghioceilor nr. 1, mun. Chişinău(PRO
– (7) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA,M.
ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
2. A efectua monitorizarea postului de televiziune „Noroc” la capitolul respectării
Concepției generale a serviciului de programe, pentru o perioadă de 7 zile (PRO – (7) – D.
CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA, M. ONCEANUHADÎRCĂ şi D. VICOL).
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3.Licenţele de emisie seria AC nr. 000095 din 12.05.2011, AC nr. 000078 din 08.05.2015 și
AC nr. 000711 din 13.10.2016 sînt declarate nevalabile.
4. Pentru reperfectarea licenţelor de emisie, „Real Radio” S.R.L. va achita o taxă în valoare
de 975 de lei .
5. Datele bancare pentru reperfectarea licenţei de emisie:
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab nr. 46
c/f: 1006601004024
Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
Codul IBAN: MD95TRPAAA142310A00348AA
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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