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DECIZIA nr. 9/62
din 12 mai 2017
Cu privire la bilanțul Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile,
anunțat prin Decizia CCA nr. 5/26 din 07 martie 2017
În temeiul art. 23 și 40 lit. j) și l) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, a
Statutului CCA, a Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de
emisie și a autorizațiilor de retransmisie, în temeiul Deciziei CCA nr. 35/200 din 19.12.2016, a
avizelor Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor nr. 01/1292 din 03.10.2016, nr.
01/210 din 21.02.2017 și a scrisorii nr. 01/165 din 09.02.17, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului a anunțat concursul pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile: 88,3 MHz – s.
Pănășești (r-nul Strășeni) și 94,6 MHz – or. Ceadîr-Lunga.
La concurs au depus dosarele 2 solicitanți.
I.
Pentru utilizarea frecvenței 94,6 MHz – or. Ceadîr-Lunga au depus dosarul de
participare:
- „RADIO HIT” S.R.L., pentru postul de radio „HIT FM”;
- „NOI MEDIA DE SUD” S.R.L., pentru postul de radio „Albena”.
II.
Pentru utilizarea frecvenței 88,3 MHz – s. Pănășești (r-nul Strășeni) nu a fost
depus nici un dosar.
În urma expertizării dosarelor s-a constatat că acestea cantitativ sînt depline.
Este de menționat că „NOI MEDIA DE SUD” S.R.L. deține, la moment, frecvența 104, 2
MHz în localitatea Ceadîr-Lunga, dar aceasta nu corespunde cerințelor ascultătorilor privind puterea
de emisie și raza de emisie restricționată. Prin scrisoarea 47/12 din 28 aprilie 2017, „NOI MEDIA
DE SUD” S.R.L. a informat Consiliul Coordonator al Audiovizualului că în cazul obținerii
frecvenței 94,6 MHz – Ceadîr –Lunga în urma concursului va renunța la frecvența actuală.
Ca urmare a dezbaterilor publice și în conformitate cu rezultatele votării deschise, ținând
cont de prevederile art. 11, 12, 23 și 40 din Codul Audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale
art. 6, 10, 11, 12, 13, 14 și 15 din Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de eliberare a
licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie, în temeiul actelor prezentate de către
întreprinderile sus-numite, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A declara învingător „RADIO HIT” S.R.L., fondatoarea postului de radio „HIT FM”, în
conformitate cu rezultatele votării deschise (PRO – (5) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, N.
DAMASCHIN, C. DUCA și D. VICOL), căreia i se reperfectează Licența de emisie seria AC nr.
000037 din 25.09.2014, prin includerea frecvenței 94,6 MHz – or. Ceadîr-Lunga.
2. Motivațiile privind rezultatele votării sînt înscrise în Procesul-verbal al ședinței CCA din
12 mai 2017, parte integrantă a prezentei decizii.
3. Frecvența 88,3 MHz – s. Pănășești (r-nul Strășeni) va fi anunțată în concurs.
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4. Modificările respective vor fi introduse în Registrul etalon.
5. Datele bancare pentru reperfectarea licenței de emisie:
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab nr. 46
c/f: 1006601004024
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Codul IBAN: MD95TRPAAA142310A00348AA
Taxa pentru reperfectarea licenței de emisie constituie 325 de lei.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare și
Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă.
7. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a CCA.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dinu CIOCAN
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