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DECIZIA nr. 1/7
din 27 ianuarie 2017
Cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie
„TRUST TV” S.R.L. a solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului, prin cererea
nr. 01 din 22 decembrie 2016, prelungirea de drept a licenţei de emisie pentru studioul de
televiziune prin sistemul MMDS „Trust TV” din orașul Chișinău, pentru următorul termen de
activitate.
Este de menționat că din Oferta serviciilor de programe retransmise propusă spre aprobare
au fost excluse posturile de televiziune Digi 24 și România TV, din motivul neprezentării
contractelor.
În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA, ținînd cont de rezultatele monitorizării din
26.01.2016 a Ofertei serviciilor de programe retransmise de studioul „TRUST TV”, au avut unele
obiecții şi neclarități referitor la activitatea acestui distribuitor de servicii. Drept urmare, membrii
Consiliului au decis, prin consens, monitorizarea repetată la capitolul respectării Ofertei serviciilor
de programe retransmise, acordîndu-i, totodată, dreptul de a-şi desfășura activitatea pînă la
examinarea şi aprobarea unei decizii finale pentru cererea de prelungire de drept a licenţei 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 şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, şi în temeiul actelor prezentate de către
întreprinderea nominalizată, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A permite „TRUST TV” S.R.L., fondatoarea studioului de televiziune prin sistemul MMDS
„Trust TV” din orașul Chișinău, desfășurarea activităţii audiovizuale pînă la examinarea raportului
de monitorizare şi a cererii de prelungire de drept a Licenţei de emisie seria AC nr. 000083, în
conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie (PRO – (7) UNANIM – D.
CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA, O. GUŢUŢUI şi D.
VICOL).
2. Direcția control şi digitalizare, pînă la 15 februarie 2017, va efectua o monitorizare repetată
la întreprinderea menționată.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția control şi digitalizare.
4. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web
a CCA.
PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului
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