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DECIZIA nr. 9/63
din 12 mai 2017
Cu privire la examinarea cererilor de prelungire de drept a licențelor de emisie
I. La 19 aprilie 2017, printr-o scrisoare f/nr., „Media Resurse” S.R.L. a solicitat Consiliului
Coordonator al Audiovizualului prelungirea de drept a Licenței de emisie seria AC nr. 000068 din
21.05.2010, eliberată pentru postul de televiziune „ORHEI TV”, al cărui serviciu de programe
urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară.
II. La 20 aprilie 2017, printr-o scrisoare f/nr., „LIBERADIO” S.R.L. a solicitat Consiliului
Coordonator al Audiovizualului prelungirea de drept a Licenței de emisie seria AA nr. 082530 din
21.05.2010, eliberată pentru postul de radio „RADIO SPORT”, al cărui serviciu de programe
urmează a fi difuzat pe frecvența: 101,3 MHz – Chișinău, P.A.R. max. = 33,0 dBW.
III. La 20 aprilie 2017, printr-o scrisoare f/nr., „RADIO 21” S.R.L. a solicitat Consiliului
Coordonator al Audiovizualului prelungirea de drept a Licenței de emisie seria AA nr. 073720 din
21.05.2010, eliberată pentru postul de radio „RADIO 21”, al cărui serviciu de programe urmează a
fi difuzat pe frecvența: 102,7 MHz – Chișinău, P.A.R. max. = 30,0 dBW.
În cadrul dezbaterilor publice, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului au
solicitat monitorizarea serviciilor de programe ale postului de televiziune „ORHEI TV” și ale
posturilor de radio „RADIO SPORT” și „RADIO 21” la capitolul Concepției generale a serviciului
de programe și le-au acordat dreptul de a-și desfășura activitatea audiovizuală până la examinarea și
aprobarea unei decizii finale pentru cererile de prelungire de drept a licenței de emisie.
În conformitate cu prevederile art. 24 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, ale Statutului CCA, ale art. 26 din Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de
eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, și în temeiul actelor prezentate de către
întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A efectua monitorizarea serviciilor de programe ale postului de televiziune „ORHEI TV”
și ale posturilor de radio „RADIO SPORT” și „RADIO 21” la capitolul Concepției generale a
serviciului de programe – pe o perioadă de 7 zile fiecare. (PRO – (7) – D. CIOCAN, O.
BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA și D. VICOL).
2. A permite „Media Resurse” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune „Orhei TV”,
desfășurarea activității audiovizuale prin distribuitorii de servicii, pînă la examinarea raportului de
monitorizare și a cererii de prelungire de drept a Licenței de emisie seria AC nr. 000068 din
21.05.2010, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul cu privire la procedura și
condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie (PRO – (7) – D.
CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA și D.
VICOL).
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3. A permite „LIBERADIO” S.R.L., fondatoarea postului de radio „RADIO SPORT”,
desfășurarea activității audiovizuale pe frecvența: 101,3 MHz – Chișinău, P.A.R. max. = 33,0
dBW, pînă la examinarea raportului de monitorizare și a cererii de prelungire de drept a Licenței de
emisie seria AA nr. 082530 din 21.05.2010, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul
cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de
retransmisie (PRO – (7) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N.
DAMASCHIN, C. DUCA, și D. VICOL).
4. A permite „RADIO 21” S.R.L., fondatoarea postului de radio „RADIO 21”, desfășurarea
activității audiovizuale pe frecvența: 102,7 MHz – Chișinău, P.A.R. max. = 30,0 dBW, până la
examinarea raportului de monitorizare și a cererii de prelungire de drept a Licenței de emisie seria
AA nr. 073720 din 21.05.2010, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul cu privire la
procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie (PRO –
(7) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA
și D. VICOL).
5. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare,
Direcția monitorizare TV și Direcția monitorizare Radio.
6. 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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