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DECIZIA nr. 16/96
din 07 iunie 2016
Cu privire la bilanţul concursului pentru suplinirea capacităţii disponibile
a Multiplexului A, anunţat prin Decizia CCA nr. 10/54 din 01 aprilie 2016

În temeiul art. 2 lit. x), z) şi z²), 23 şi 40 lit. j) şi l) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI
din 27.07.2006, a Statutului CCA, a Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie pentru utilizarea capacităţii
multiplexurilor digitale terestre, a Avizului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor nr. 01/1458 din 30.10.2015 şi a scrisorii ÎS ”Radiocomunicaţii” nr. 02-14/60 din
18.01.2016, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, prin Decizia 10/54 din 01 aprilie 2016, a
anunţat concursul pentru suplinirea capacităţii rămase disponibilă (3 sloturi) a Multiplexului A,
cu următorii parametri:
 Standard TV: DVB-T2;
 Standard de compresie a informaţiei: MPEG-4;
 Banda de frecvenţe: 470-694 MHz (UHF);
 Capacitatea maximă: 3 sloturi pentru servicii de programe TV cu rezoluţie standard
(SDTV);
 Acoperire: 65% din teritoriul Republicii Moldova şi 75% din populaţie.
La concurs s-au înscris 5 solicitanţi, toţi pentru extinderea ariei de emisie.
Astfel, la concursul pentru utilizarea a 3 sloturi disponibile ale Multiplexului A au participat:
- PP „Exclusiv Media” SRL, pentru postul de televiziune „NTV Moldova”;
- „Telesistem TV” SRL, pentru postul de televiziune „Accent TV”;
- ÎCS „Jurnal de Chişinău Plus” SRL, pentru postul de televiziune „Jurnal TV”;
- „MEDIA PRO GROUP” SRL, pentru postul de televiziune „ITV”;
- „TV – Comunicaţii Grup” SRL, pentru postul de televiziune „RTR Moldova”.
Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise, ţinînd
cont de prevederile art. 11, 12, 23 şi 40 din Codul Audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
ale art. 5, 8, 9, 11, 12, 14 şi 17 din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare
a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie pentru utilizarea capacităţii
multiplexurilor digitale terestre, în temeiul actelor prezentate, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului

DECIDE:
1. A declara învingător, în conformitate cu rezultatele votării deschise (PRO – (5) – D.
CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, N. DAMASCHIN şi D. VICOL; CONTRA – (2)
– O. GUŢUŢUI şi M. ONCEANU-HADÎRCĂ), întreprinderea „Telesistem TV” SRL, căreia i se
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reperfectează licenţa de emisie prin includerea dreptului de difuzare a serviciului de programe
„Accent TV” prin Multiplexul A cu acoperire naţională şi acces necondiţionat.
1.1 A aproba Concepţia generală a serviciului de programe pentru postul de televiziune
„Accent TV”, după cum urmează:
Formatul de principiu şi structura serviciului de programe:
B. 1. Formatul de principiu: Generalist
B. 2. Structura programelor după surse de provenienţă:
2.1 Producţie autohtonă:
69,5 %
2.2 Producţie proprie:
100 %
2.3 Producţie retransmisă:
0%
B. 3. Opere europene:
75 %
B. 4. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:
4.1 Programe informative şi analitice:
48,8 %
4.2 Programe educaţionale şi culturale:
6,7 %
4.3 Filme
16,9 %
4.4 Alte tipuri de programe:
27,6 %
B.5. Menţiuni speciale:
Circa 5% din producţia postului de televiziune va constitui publicitatea şi teleshopping-ul.
2. A declara învingător, în conformitate cu rezultatele votării deschise (PRO – (7)
UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI,
M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL), întreprinderea ÎCS „Jurnal de Chişinău Plus” SRL,
căreia i se reperfectează licenţa de emisie prin includerea dreptului de difuzare a serviciului de
programe „Jurnal TV” prin Multiplexul A cu acoperire naţională şi acces necondiţionat.
2.1 A aproba Concepţia generală a serviciului de programe pentru postul de televiziune
„Jurnal TV”, după cum urmează:
Formatul de principiu şi structura serviciului de programe:
B. 1. Formatul de principiu: Generalist
B. 2. Structura programelor după surse de provenienţă:
2.1 Producţie autohtonă:
51 %
2.2 Producţie proprie:
100 %
2.3 Producţie retransmisă:
0%
B. 3. Opere europene:
74 %
B. 4. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:
4.1 Programe informative şi analitice:
20 %
4.2 Programe educaţionale şi culturale:
32 %
4.3 Filme
47 %
4.4 Alte tipuri de programe:
1%
3. A declara învingător, în conformitate cu rezultatele votării deschise (PRO – (6) – D.
CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI şi D. VICOL;
CONTRA – (1) – M. ONCEANU-HADÎRCĂ), întreprinderea „MEDIA PRO GROUP” SRL,
căreia i se reperfectează licenţa de emisie prin includerea dreptului de difuzare a serviciului de
programe „ITV” prin Multiplexul A cu acoperire naţională şi acces necondiţionat.
3.1 A aproba Concepţia generală a serviciului de programe pentru postul de televiziune
„ITV”, după cum urmează:
Formatul de principiu şi structura serviciului de programe:
B. 1. Formatul de principiu: Generalist
B. 2. Structura programelor după surse de provenienţă:
2.1 Producţie autohtonă:
72,2 %
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2.2 Producţie proprie:
100 %
2.3 Producţie retransmisă:
0%
B. 3. Opere europene:
70 %
B. 4. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:
4.1 Programe informative şi analitice:
42 %
4.2 Programe educaţionale şi culturale:
8%
4.3 Filme
35 %
4.4 Alte tipuri de programe:
6%
B.5. Menţiuni speciale:
Postul de televiziune „ITV” va emite 18 ore din 24 ore de emisie. Pe viitor se preconizează
emiterea 24 de ore din 24 de ore.
4. Motivaţiile privind rezultatele votării sînt înscrise în Procesul-verbal al şedinţei CCA
din 7 iunie 2016, parte integrantă a prezentei decizii.
5. Pentru reperfectarea licenţelor de emisie, întreprinderile „Telesistem TV” SRL, ÎCS
„Jurnal de Chişinău Plus” SRL şi „MEDIA PRO GROUP” SRL vor achita cîte o taxă în valoare
de 325 de lei.
6. Datele bancare pentru reperfectarea licenţei de emisie:
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab nr. 46
c/f: 1006601004024
Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
Codul IBAN: MD95TRPAAA142310A00348AA
Taxa pentru reperfectarea licenţei de emisie constituie 325 de lei.
7. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia control şi digitalizare,
Direcţia licenţiere şi autorizare şi Serviciul economie, finanţe şi evidenţă contabilă.
8. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe
pagina web a CCA.

PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dinu CIOCAN
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