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DECIZIA nr.9/48
din 29 martie 2016
Cu privire la cesiunea unor licenţe de emisie
I. Prin scrisoarea f/nr. din 22 martie 2016, administratorul „Bizim Dalgamiz” S.R.L., solicită
reperfectarea Licenţei de emisie seria AA nr. 082868 din 24.02.2012, eliberată pentru postul de
televiziune „TV BIZIM DALGAMIZ”, prin acordarea dreptului de difuzare a serviciului de
programe „TV BIZIM DALGAMIZ” prin reţelele distribuitorilor de servicii din ţară.
Totodată prin scrisoarea f/nr. din 4 martie 2016, „Media Resurse” S.R.L., în calitate de
fondatoare a postului de televiziune cu difuzarea serviciului de programe prin reţelele
distribuitorilor de servicii „EURO TV”, şi „Bizim Dalgamiz” S.R.L., în calitate de fondatoare a
postului de televiziune cu difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră „TV
BIZIM DALGAMIZ”, au solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului cesiunea canalului
TV: Canalul 51 – Congaz, de la „Bizim Dalgamiz” S.R.L. către „Media Resurse” S.R.L., cu
eliberarea licenţei de emisie pentru postul de televiziune „EURO TV”.
Cedentul garantează punerea la dispoziţia cesionarului a echipamentului şi a utilajului tehnic
necesare difuzării serviciului de programe.
II. Prin scrisoarea f/nr. din 22 martie 2016, administratorul „ENI AI” S.R.L., solicită
reperfectarea Licenţei de emisie seria AA nr. 082869 din 13.10.2009, eliberată pentru postul de
televiziune „ENI AI”, prin acordarea dreptului de difuzare a serviciului de programe „ENI AI” prin
reţelele distribuitorilor de servicii din ţară.
Totodată prin scrisoarea f/nr. din 4 martie 2016, „Media Resurse” S.R.L., în calitate de
fondatoare a postului de televiziune cu difuzarea serviciului de programe prin reţelele
distribuitorilor de servicii „EURO TV”, şi „ENI AI” S.R.L., în calitate de fondatoare a postului de
televiziune cu difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră „ENI AI”, au
solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului cesiunea canalului TV: Canalul 23 – Comrat,
de la „ENI AI” S.R.L. către „Media Resurse” S.R.L., cu eliberarea licenţei de emisie pentru postul
de televiziune „EURO TV”.
Cedentul garantează punerea la dispoziţia cesionarului a echipamentului şi a utilajului tehnic
necesare difuzării serviciului de programe.
În conformitate cu prevederile art. 23, 26, 27 şi 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260XVI din 27.07.2006, ale Statutului CCA, ale art. 18, 19, 25, 28 din Regulamentul cu privire la
procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobat
prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, şi a actelor
prezentate de către întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite cererea de reperfectare (cu eliberarea unor formulare noi) a condiţiilor la Licenţa
de emisie seria AA nr. 082868 din 24.02.2012, eliberată pentru postul de televiziune „TV BIZIM
DALGAMIZ”, prin acordarea dreptului de difuzare a serviciului de programe „TV BIZIM
DALGAMIZ” prin reţelele distribuitorilor de servicii din ţară (PRO – (8) UNANIM – D. CIOCAN,
O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. MÎŢU, M. ONCEANUHADÎRCĂ şi D. VICOL).
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2. A aproba cererea de cesionare f/nr. din 04.03.2016 a canalului TV: Canalul 51 – Congaz,
de la „Bizim Dalgamiz” S.R.L. către „Media Resurse” S.R.L., cu eliberarea licenţei de emisie
pentru postul de televiziune „EURO TV” (PRO – (8) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ,
Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D.
VICOL).
3. A admite cererea de reperfectare (cu eliberarea unor formulare noi) a condiţiilor la Licenţa
de emisie seria AA nr. 082869 din 13.10.2009, eliberată pentru postul de televiziune „ENI AI”, prin
acordarea dreptului de difuzare a serviciului de programe „ENI AI” prin reţelele distribuitorilor de
servicii din ţară (PRO – (8) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A.
COZMA, N. DAMASCHIN, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
4. A aproba cererea de cesionare f/nr. din 04.03.2016 a canalului TV: Canalul 23 – Comrat,
de la „ENI AI” S.R.L. către „Media Resurse” S.R.L., cu eliberarea licenţei de emisie pentru postul
de televiziune „EURO TV” (PRO – (8) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
5. A reperfecta Licenţa de emisie seria AC nr. 000069 din 07.10.2014, eliberată „Media
Resurse” S.R.L. pentru postul de televiziune „EURO TV”, prin includerea canalelor TV: Canalul 51
– Congaz şi Canalul 23 – Comrat.
5.1. A aproba Concepţia generală a serviciului de programe pentru postul de televiziune
„EURO 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:
35 %
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:
13 %
4.2 Programe educaţionale şi culturale:
2%
4.3 Filme:
30 %
4.3 Alte tipuri de programe:
55 %
6. Pentru reperfectarea licenţei de emisie, „Bizim Dalgamiz” S.R.L., „ENI AI” S.R.L. şi
„Media Resurse” S.R.L. vor achita fiecare cîte o taxă în valoare de 325 de lei.
7. Modificările respective vor fi introduse în Registrul de licenţiere.
8. Datele bancare privind achitarea taxei 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.
9. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia licenţiere şi autorizare şi
Serviciul economie, finanţe şi evidenţă contabilă.
10. 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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DGLAM

…………………….
(nume, prenume)

DLA
SCRP
SEFEC

…………………….

…………………….
(semnătura)

…………………….

…………………….

(nume, prenume)

(semnătura)

…………………….
…………………….
(nume, prenume)

DGLAM

(semnătura)

(nume, prenume)

(nume, prenume)

DJR

…………………….

…………………….
(nume, prenume)

…………………….
(semnătura)

…………………….
(semnătura)

…………………….
(semnătura)
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