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DECIZIA nr. 17/109
din 08 iunie 2018
Cu privire la examinarea cererilor de cesiune a licențelor de emisie
I. Printr-o cerere f/nr. din 08 mai 2018, „Fluctus” SRL, în calitate de fondatoare a postului
de radio „Datina FM”, al cărui serviciu de programe este difuzat pe frecvența: 104,7 MHz –
Chișinău, și „Radio Vera” SRL au solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului cesiunea
Licenței de emisie seria AC nr. 000741 din 11.09.2012, de la „Fluctus” SRL către „Radio Vera”
SRL, cu eliberarea licenței de emisie pentru postul de radio „Datina FM”.
Este de menționat că prin scrisoarea nr. 01-10/289 din 18.05.2018, IPNA Compania
„Teleradio-Moldova” solicită neadmiterea cesiunii licenței de emisie eliberată „Fluctus” SRL pentru
postul de radio „Datina FM” către „Radio Vera” SRL din următoarele considerente.
Între IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, în calitate de locator, și „Fluctus” SRL, în
calitate de locatar, a fost încheiat contractul de locațiune înregistrat cu nr. 287, obiectul acestuia fiind
închirierea încăperii în sediul Casa Radio (bir. 905). „Fluctus” SRL s-a eschivat de la obligațiunile
asumate prin contractul de locațiune, acumulând o datorie de 101 220,82 lei.
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” consideră că cererea de cesiune a licenței de emisie
depusă de către „Fluctus” SRL este înaintată în scopul eschivării acesteia de la obligațiunile
pecuniare față de Companie.
În temeiul art. 37 alin. (2) din Codul audiovizualului, precum și în scopul examinării obiective
a tuturor circumstanțelor sesizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a solicitat „Fluctus”
SRL, prin scrisoarea nr. 402 din 30.05.2018, în termen de 3 zile, să prezinte, în scris, opinia referitor
la cele stipulate în scrisoarea IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.
Conform avizului de recepționare a scrisorii, „Fluctus” SRL a primit scrisoarea nr. 402 din
30.05.2018 la 07.06.2018, deocamdată nu a parvenit nicio reacție în acest sens.
În cadrul dezbaterilor publice, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului, pentru
a avea o atitudine egală și nepărtinitoare, au decis amânarea cererii f/nr. din 08 mai 2018 a „Fluctus”
SRL cu privire la cesiunea Licenței de emisie seria AC nr. 000741 din 11.09.2012.
II. Printr-o cerere f/nr. din 17 mai 2018, AO „Mass-media pentru parteneriat și comunitate”,
în calitate de fondatoare a postului de radio „T.E.M.P.”, al cărui serviciu de programe este difuzat
pe frecvența: 104,4 MHz – Anenii Noi, și Organizația Obștească „Media – Grup MERIDIAN” au
solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului cesiunea Licenței de emisie seria AA nr.
073713 din 06.05.2010, de la AO „Mass-media pentru parteneriat și comunitate” către Organizația
Obștească „Media – Grup MERIDIAN”, cu reperfectarea licenței de emisie pentru postul de radio
„Eco FM”.
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.
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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 examinarea cererii de cesionare f/nr. din 08 mai 2018 a „Fluctus” SRL, până la
atingerea unui consens între cele două entități „Fluctus” SRL și IPNA Compania „TeleradioMoldova” (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU,
Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și C. DUCA).
2. A admite cererea de cesionare f/nr. din 17 mai 2018 (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL,
O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și C.
DUCA).
2.1. A aproba Concepția generală a serviciului de programe a postului de radio „Eco FM” (PRO
– (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC,
A. COZMA, D. CURNIC și C. DUCA), după cum urmează:
B. 1. Formatul de principiu: Tematic, cu precizarea domeniului: Protecția mediului
B. 2. Structura programelor după sursa de proveniență (total ore de emisie săptămânală:
168 ore)
- Produs autohton: 92,24%
Realizate nemijlocit de titularul de licență:
92,24%
- Produs autohton preluat: 0%
Realizat de producători independenți aflați sub jurisdicția Republicii Moldova 0%
(cu specificarea denumirii și a genului serviciului de programe):

Realizat de radiodifuzori aflați sub jurisdicția Republicii Moldova

0%

(cu specificarea denumirii și a genului serviciului de programe):

- Retransmise din emisia altor radiodifuzori ce nu se află sub jurisdicția Republicii
Moldova: 0%
(cu specificarea denumirii, formatului serviciului de programe, genului programelor și țara de origine a produsului
media respectiv):

- Produs preluat (achiziționat, procurat, obținut contractual gratis/contra plata) din
emisia altor radiodifuzori ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova: 4,46%
(cu specificarea denumirii, formatului serviciului de programe, genului programelor și țara de origine a produsului
media respectiv): Moldova la ora 7 (program informativ), Dialoguri transnistrene (program informativ), La sfârșit de
săptămână (program informativ), Punct și de la capăt (program informativ), Radio Europa Liberă, Republica Cehă.

B. 3. Opere europene: 84%
B. 4. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:
- Emisiuni informative și analitice:
22,16%
- Emisiuni educaționale și culturale:
5,37%
- Filme (artistice, documentare, animație):
0%
- Muzică (în cazul posturilor TV – clipuri muzicale neîncadrate în emisiuni):
- Alte tipuri de emisiuni:
69,17%
- Publicitate, teleshopping, sponsorizare:
1,65%
- Promo:
1,65%

0%

3. Licența de emisie seria AA nr. 073713 din 06.05.2010, eliberată AO „Mass-media pentru
parteneriat și comunitate”, este declarată nevalabilă.
4. Pentru reperfectarea licenței de emisie, Organizația Obștească „Media – Grup MERIDIAN”
va achita o taxă în valoare de 325 de lei.
Datele bancare privind achitarea taxei de reperfectare a licenței de emisie:
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
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Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 46
c/f: 1006601004024
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Codul IBAN: MD95TRPAAA142310A00348AA
5. Modificările respective vor fi introduse în Registrul de licențiere. Dosarul postului de radio
„T.E.M.P.” va fi transmis în arhivă.
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

Dragoș VICOL
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