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DECIZIA nr. 11/77
din 08 iunie 2017
Cu privire la examinarea demersurilor „REAL RADIO” SRL, „JEVISE” SRL,
„Canal Regional” SRL și ÎCS „Jurnal de Chișinău Plus” SRL
I. Prin Decizia nr. 10/54 din 01 aprilie 2016, Cu privire la bilanțul concursului pentru
suplinirea capacității disponibile a Multiplexului A, anunțat prin Decizia nr. 2/8 din 28 ianuarie
2016, CCA a declarat învingătoare „REAL RADIO” SRL, căreia i-au fost reperfectate Licența
de emisie seria AA nr. 082542 din 12.05.2011, prin includerea dreptului de difuzare a serviciului
de programe „CTC Mega” prin Multiplexul A cu acoperire națională și acces necondiționat, și
Licența de emisie seria AC nr. 000003 din 13.10.2009, prin includerea dreptului de difuzare a
serviciului de programe „Super TV” prin Multiplexul A cu acoperire națională și acces
necondiționat (ulterior licența fiind reperfectată prin schimbarea denumirii postului de
televiziune din „Super TV” în „FAMILIA DOMASHNIY” – Decizia CCA nr. 5/21 din 07 martie
2017).
Prin cererea nr. 7 din 30.03.2017, „REAL RADIO” SRL a solicitat Consiliului
Coordonator al Audiovizualului reperfectarea licențelor de emisie seria AC nr. 000714 din
12.05.2011, eliberată pentru postul de televiziune „CTC Mega”, și seria AC nr. 000716 din
13.10.2016, eliberată pentru postul de televiziune „FAMILIA DOMASHNIY”, prin excluderea
din genul de activitate difuzarea serviciului de programe prin Multiplexul A, deoarece nu
dispune de resursele financiare necesare pentru a onora obligațiunile legate de difuzarea
programelor prin Multiplexul A.
II. Printr-o cerere f/nr. din 05 aprilie 2017, „JEVISE” SRL, fondatoarea postului de
televiziune „Agro TV Moldova”, a solicitat CCA acordarea unui termen suplimentar de 6 luni
pentru implementarea proiectului pentru Multiplexul A.
Este de menționat că prin Decizia nr. 10/54 din 01 aprilie 2016, Cu privire la bilanțul
concursului pentru suplinirea capacității disponibile a Multiplexului A, anunțat prin Decizia nr.
2/8 din 28 ianuarie 2016, CCA a declarat învingătoare „JEVISE” SRL, căreia i-a fost
reperfectată Licența de emisie seria AC nr. 000080 din 10.07.2015, prin includerea dreptului de
difuzare a serviciului de programe „Agro TV Moldova” prin Multiplexul A cu acoperire
națională și acces necondiționat.
III. Prin scrisoarea nr. 14 din 03 mai 2017, „Canal Regional” SRL, fondatoarea postului de
televiziune „Canal Regional”, a solicitat CCA acordarea unui termen suplimentar, până la finele
anului 2017, pentru implementarea proiectului pentru Multiplexul A.
Este de menționat că prin Decizia nr. 10/54 din 01 aprilie 2016, Cu privire la bilanțul
concursului pentru suplinirea capacității disponibile a Multiplexului A, anunțat prin Decizia nr.
2/8 din 28 ianuarie 2016, CCA a declarat învingătoare „Canal Regional” SRL, căreia i-a fost
reperfectată Licența de emisie seria AC nr. 000019 din 24.01.2014, prin includerea dreptului de
difuzare a serviciului de programe „Canal Regional TV” prin Multiplexul A cu acoperire
națională și acces necondiționat.
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IV. Prin scrisoarea nr. 73-E/04 din 29 mai 2017, ÎCS „Jurnal de Chișinău Plus” SRL,
fondatoarea postului de televiziune „Jurnal TV”, a solicitat CCA acordarea unui termen
suplimentar, care nu va depăși finele semestrului doi al anului 2017 – începutul trimestrului I al
anului 2018, pentru începerea efectivă a emisiei în cadrul Multiplexului A.
Este de menționat că prin Decizia nr. 16/96 din 07 iunie 2016, Cu privire la bilanțul
concursului pentru suplinirea capacității disponibile a Multiplexului A, anunțat prin Decizia
CCA nr. 10/54 din 01 aprilie 2016, CCA a declarat învingătoare ÎCS „Jurnal de Chișinău Plus”
SRL, căreia i-a fost reperfectată Licența de emisie seria AA nr. 073710 din 03.07.2009, prin
includerea dreptului de difuzare a serviciului de programe „Jurnal TV” prin Multiplexul A cu
acoperire națională și acces necondiționat.
La ședință au fost prezenți și reprezentanți ai Ministerului Tehnologiei Informației și
Comunicației și ÎS „Radiocomunicații”, care s-au pronunțat împotriva faptului ca respectivilor
radiodifuzori să li se acorde un termen suplimentar de implementare a proiectului pentru
Multiplexul A cu acoperire națională și acces necondiționat.
În cadrul discuțiilor, membrii CCA au menționat că solicitările radiodifuzorilor derivă din
realitățile concrete din societate și, pentru a nu exista pericolul ca telespectatorii să fie privați de
anumite voci importante în mediul mediatic audiovizual din Republica Moldova, au decis să
acorde posturilor TV „Agro TV Moldova”, „Canal Regional” și „Jurnal TV” un termen
suplimentar, până la 30 noiembrie 2017, pentru a începe emisia serviciilor de programe prin
Multiplexul A. Totodată, ei s-au referit la riscurile pe care și le asumă Consiliul, în ceea ce
privește decalarea termenului, venind cu un mesaj către respectivii radiodifuzori că după această
perioadă nu vor mai putea solicita un nou termen pentru a fi incluși în Multiplexul A.
În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (6) din Legea cu privire la reglementarea prin
licențiere a activității de întreprinzător nr. 451 din 30.07.2001, ale art. 2 lit. x), z) și z²), art. 23,
25, 28, 36, 39, 40 lit. j) și l) și art. 41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale
Statutului CCA, ale art. 25 din Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de eliberare a
licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărârea nr. 433-XVI din
28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, ale Regulamentului cu privire la procedura și
condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie pentru utilizarea
capacității multiplexurilor digitale terestre și în temeiul actelor prezentate, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite cererea de reperfectare (cu eliberarea unor formulare noi) a licențelor de
emisie: seria AC nr. 000714 din 12.05.2011, eliberată „REAL RADIO” SRL pentru postul de
televiziune „CTC Mega”, și seria AC nr. 000716 din 13.10.2016, eliberată „REAL RADIO”
SRL pentru postul de televiziune „FAMILIA DOMASHNIY”, prin excluderea din genul de
activitate difuzarea serviciului de programe prin Multiplexul A (PRO – (9) UNANIM – D.
VICOL, D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C.
DUCA, O. GUȚUȚUI și M. ONCEANU-HADÂRCĂ).
2. A admite cererea f/nr. din 05 aprilie 2017 a „JEVISE” SRL, fondatoarea postului de
televiziune „Agro TV Moldova”, și a acorda un termen suplimentar, până la 30 noiembrie 2017,
pentru implementarea proiectului pentru Multiplexul A (PRO – (8) – D. VICOL, D. CIOCAN,
O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, N. DAMASCHIN, C. DUCA, O. GUȚUȚUI și M.
ONCEANU-HADÂRCĂ; CONTRA – (1) – A. COZMA).
3. A admite cererea nr.14 din 03 mai 2017 a „Canal Regional” SRL, fondatoarea postului
de televiziune „Canal Regional”, și a acorda un termen suplimentar, până la 30 noiembrie 2017,
pentru implementarea proiectului pentru Multiplexul (PRO – (8) – D. VICOL, D. CIOCAN, O.
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BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, N. DAMASCHIN, C. DUCA, O. GUȚUȚUI și M.
ONCEANU-HADÂRCĂ; CONTRA – (1) – A. COZMA).
4. A admite cererea nr.73-E/04 din 29 mai 2017 a ÎCS „Jurnal de Chișinău Plus” SRL,
fondatoarea postului de televiziune „Jurnal TV”, și a acorda un termen suplimentar, până la 30
noiembrie 2017, pentru implementarea proiectului pentru Multiplexul A (PRO – (8) – D.
VICOL, D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, N. DAMASCHIN, C. DUCA, O.
GUȚUȚUI și M. ONCEANU-HADÂRCĂ; CONTRA – (1) – A. COZMA).
5. Sloturile rămase disponibile (2) vor fi anunțate în concurs.
6. Modificările respective vor fi introduse în Registrul de licențiere.
7. Pentru reperfectarea licențelor de emisie, „REAL RADIO” SRL va achita o taxă în
valoare de 650 de lei.
8. Datele bancare pentru reperfectarea licenței de emisie:
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 46
c/f: 1006601004024
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Codul IBAN: MD95TRPAAA142310A00348AA
9. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare
și Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă.
10. 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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