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DECIZIA nr. 20/69
din 17 mai 2019
Cu privire la examinarea demersului Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor
din Republica Moldova și modificarea și completarea Deciziei nr. 17/58 din 09 aprilie 2019
Prin pct. 2 al Deciziei nr. 17/58 din 09 aprilie 2019, Consiliul Audiovizualului a obligat
furnizorii de servicii media de televiziune și radiodifuziune sonoră aflați sub jurisdicția Republicii
Moldova să prezinte spre aprobare Structura serviciului media audiovizual (furnizori de servicii
media liniari) (Anexa nr. 3) și Grila de emisie săptămânală (Anexa nr. 4), conform modelelor, până
pe data de 15 mai 2019.
Prin scrisoarea nr. 1/32 din 22 aprilie 2019, Asociația Națională Patronală a Radiodifuzorilor
din Republica Moldova a solicitat Consiliului Audiovizualului consultanții cu privire la aplicarea
normelor Codului serviciilor media audiovizuale ce țin de Structura serviciilor media audiovizuale în
raport cu unele situații invocate în adresare.
În acest sens, Consiliul Audiovizualului, urmare a examinării demersului Asociației Naționale
Patronale a Radiodifuzorilor din Republica Moldova, precum și a numeroaselor apeluri telefonice
parvenite din partea furnizorilor de servicii media audiovizuale, propune modificarea pct. 2 al
Deciziei nr. 17/58 din 09 aprilie 2019 prin prelungirea termenului de prezentare spre aprobare a
Structurii serviciilor media audiovizuale și a Grilei de emisie săptămânale, și anume: „A obliga
furnizorii de servicii media de televiziune și radiodifuziune sonoră aflați sub jurisdicția Republicii
Moldova să prezinte spre aprobare Structura serviciului media audiovizual (furnizori de servicii
media liniari) (Anexa nr. 3) și Grila de emisie săptămânală (Anexa nr. 4), conform modelelor, până
pe data de 15 iunie 2019”.
Totodată, în vederea unui dialog constructiv cu furnizorii de servicii media audiovizuale și
soluționarea neclarităților care au apărut în procesul de elaborare și prezentare a Structurii serviciilor
media audiovizuale și a Grilei de emisie săptămânale, CA propune desfășurarea a 4 ședințe de lucru
cu titularii licențelor de emisie în perioada 03-07 iunie 2019.
În cadrul dezbaterilor publice, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a
menționat că ținând cont de complexitatea acestor acte, termenul de 15 iunie 2019 este insuficient și
poate crea impedimente majore pentru furnizorii de servicii media de a le prezenta, de aceea este
oportun de a prelungi perioada de prezentare a actelor sus-menționate până pe data de 15 iulie 2019.
În temeiul art. 75 alin. (6), art. 25, art. 26, art. 27 lit. a) din Codul serviciilor media
audiovizuale al Republicii Moldova, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A modifica pct. 2 al Deciziei nr. 17/58 din 09 aprilie 2019 prin prelungirea termenului de
prezentare spre aprobare a Structurii serviciilor media audiovizuale și a Grilei de emisie săptămânale,
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și anume: „A obliga furnizorii de servicii media de televiziune și radiodifuziune sonoră aflați sub
jurisdicția Republicii Moldova să prezinte spre aprobare Structura serviciului media audiovizual
(furnizori de servicii media liniari) (Anexa nr. 3) și Grila de emisie săptămânală (Anexa nr. 4),
conform modelelor, până pe data de 15 iulie 2019” (PRO – (7) UNANIM – D. VICOL, T.
BURAGA, V. COJOCARU, D. CURNIC, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare și
Direcția juridică și reglementări.
3. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.

PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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