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DECIZIA nr. 12/84
din 13 iunie 2017
Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie
I. Printr-o cerere f/nr. din 02 iunie 2017, „MEDIAMAX TV” SRL a solicitat Consiliului
Coordonator al Audiovizualului reperfectarea Licenței de emisie seria AA nr. 082910 din 28.06.2013,
eliberată pentru postul de televiziune „Impact TV”, prin schimbarea adresei juridice din: MD-2002, str.
Dimineții nr. 3, ap. (of.) 83, mun. Chișinău, în: MD-2005, bl. Decebal nr. 76, ap. (of.) 1101, mun.
Chișinău.
II. Prin cererea nr. 35-17 din 08 iunie 2017, „ANALITICMEDIA-GRUP” SA a solicitat
Consiliului Coordonator al Audiovizualului reperfectarea Licenței de emisie seria AA nr. 082519 din
03.12.2010 (în vigoare din 01.03.2011), eliberată pentru postul de televiziune „TV 7”, prin schimbarea
denumirii postului din: „TV 7” în: „TV8”.
Urmare a modificării denumirii postului de televiziune este necesară aprobarea Concepției
generale a serviciului de programe a postului de televiziune „TV8”.
Conform Concepției generale a serviciului de programe prezentată la CCA, radiodifuzorul a
renunțat la programele provenite de la Planeta HD și Central Partenerșip, care constituiau 46,37% din
emisie, însă va achiziționa programe de la TVC din Federația Rusă – 29% emisie săptămânală.
Reprezentantul „ANALITICMEDIA-GRUP” SA, Ion Terguță, a menționat, în cadrul ședinței
publice, că actuala grilă este una provizorie şi din luna septembrie curent postul de televiziune „TV8”
îşi propune să achiziţioneze programe de la producători europeni, renunțând astfel la contentul de
emisie de la TVC din Federația Rusă.
În conformitate cu prevederile art. 23, 25, 28, 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI
din 27.07.2006, ale art. 15 alin. (2) din Legea cu privire la reglementarea prin licențiere a activității de
întreprinzător nr. 451 din 30.07.2001, 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, și în temeiul actelor
prezentate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite cererea de reperfectare (cu eliberarea unui formular nou) a Licenței de emisie
seria AA nr. 082910 din 28.06.2013, eliberată „MEDIAMAX TV” SRL, fondatoarea postului de
televiziune „Impact TV”, prin schimbarea adresei juridice din: MD-2002, str. Dimineții nr. 3, ap. (of.)
83, mun. Chișinău, în: MD-2005, bl. Decebal nr. 76, ap. (of.) 1101, mun. Chișinău (PRO – (8)
UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C.
DUCA, O. GUȚUȚUI și M. ONCEANU-HADÂRCĂ).
2. A admite cererea de reperfectare a Licenței de emisie seria AA nr. 082519 din 03.12.2010
(în vigoare din 01.03.2011), eliberată „ANALITICMEDIA-GRUP” SA pentru postul de televiziune
„TV 7”, prin schimbarea denumirii postului din: „TV 7” în: „TV8” (PRO – (8) UNANIM – D.
VICOL, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA, O.
GUȚUȚUI și M. ONCEANU-HADÂRCĂ).
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2.1. A aproba Concepția generală a serviciului de programe pentru postul de televiziune
„TV8” (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N.
DAMASCHIN, C. DUCA, O. GUȚUȚUI și M. ONCEANU-HADÂRCĂ), după cum urmează:
Concepția generală a serviciului de programe a postului de televiziune „TV8”:
Formatul de principiu și structura serviciului de programe:
B. 1. Formatul de principiu: GENERALIST
B. 2. Structura programelor după sursa de proveniență (total ore de emisie
săptămânală: 168 ore)
Programe (emisiuni) autohtone:
35,95%
Realizate nemijlocit de titularul de licență:
30%
Realizate de producători independenți din Republica Moldova
5,9%
Preluate (provenite) de la un alt radiodifuzor din Republica Moldova
0%
-

Programe (emisiuni, filme) provenite (preluate, achiziționate, retransmise) din emisia altor
radiodifuzori ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova: 29%
(cu nominalizarea serviciului de programe): TVC din Federația Rusă

B. 3. Opere europene: 50%
B. 4. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:
- Programe informative și analitice:
- Programe educaționale și culturale
- Filme (artistice, documentare, animație):
- Muzică:
- Alte tipuri de programe:
- Publicitate, teleshopping, sponsorizare:
- Promo:

14,47%
10,85%
23,84%
12,42%
15,79%
19,73%
2,9%

3. Licența de emisie seria AA nr. 082910 din 28.06.2013, eliberată „MEDIAMAX TV”
SRL, și Condițiile la Licența de emisie seria AA nr. 082519 din 03.12.2010 (în vigoare din
01.03.2011), eliberate „ANALITICMEDIA-GRUP” SA pentru postul de televiziune „TV 7”,
sunt declarate nevalabile.
4. Modificările respective vor fi introduse în Registrul de licențiere.
5. Pentru licențele de emisie reperfectate, „MEDIAMAX TV” SRL și „ANALITICMEDIAGRUP” SA vor achita fiecare câte o taxă în valoare de 325 de lei.
6. 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
Taxa pentru reperfectarea licenței de emisie constituie 325 de lei.
7. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare și
Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă.
8. 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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