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DECIZIA nr. 21/129
din 03 septembrie 2020
Cu privire la bilanțul Concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibile (4
sloturi) a Multiplexului A, anunțat prin Decizia CA nr. 14/81 din 30.06.2020
În temeiul art. 25 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, adoptat
prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, a 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 a Avizului Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 01/792 din 03.07.2017,
Consiliul Audiovizualului a anunțat concursul pentru suplinirea capacității disponibile a
Multiplexului A (4 sloturi), cu următorii parametri:
 Standard TV: DVB-T2;
 Standard de compresie a informației audio și video: HEVC sau MPEG-4;
 Banda de frecvențe: 470-694 MHz (bandă UHF);
 Capacitatea maximă: 15 sloturi (poziții) pentru servicii de programe TV cu rezoluție
standard (SDTV);
 Acoperire: 76% din teritoriul Republicii Moldova și 85% din populație.
La concurs au depus dosarele 2 solicitanți, pentru extinderea ariei de emisie:
- ICS „REFORMA ART” SRL, pentru postul de televiziune „Jurnal TV” (extinderea ariei
de emisie).
Este de menționat că prin Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, nr. 3-1669/2020
din 01 august 2020 a fost dispusă suspendarea executării pct.2 și 2.1. din Decizia CA nr. 12/66 din
29 mai 2020.
Prin scrisoarea nr. 087-TV/20-E din 12 august 2020, ICS „REFORMA ART” SRL a
comunicat Consiliului Audiovizualului despre faptul că reia emiterea serviciului de programe al
postului de televiziune „Jurnal TV” prin intermediul Multiplexului A, începând cu data de 17 august
2020.
Reieșind din solicitarea și argumentarea ICS „REFORMA ART” SRL din 12.08.2020
adresată ÎS „Radiocomunicații” prin scrisoarea nr. 01-16/447 din 13.08.2020, ÎS
„Radiocomunicații” a informat Consiliul Audiovizualului că începând cu 17.08.2020 va începe
prestarea serviciilor prin MUX A pentru postul de televiziune „Jurnal TV”.
În acest sens sunt relevante prevederile pct. 10 lit. a) din Regulamentul cu privire la
procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie pentru
utilizarea capacității multiplexurilor digitale terestre, potrivit căruia „asigurarea pluralismului în
domeniul audiovizualului, excluzându-se posibilitatea creării premiselor pentru instituirea
monopolului și concentrării proprietății în domeniul audiovizualului”, și pct. 11 al aceluiași
Regulament.
Astfel, Multiplexul A, conform prevederilor Regulamentului, trebuie să conțină o ofertă
echilibrată prin prezența mai multor posturi de televiziune cu tematici diferite. Respectiv, un
furnizor de servicii media audiovizuale nu poate deține două sau mai multe sloturi în Multiplexul A
pentru același post de televiziune.
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În prezent, ICS „Reforma Art” SRL utilizează un slot în Multiplexul A, prin care difuzează
serviciul de programe al postului de televiziune „Jurnal TV”, ceea ce determină faptul că nu poate
deține încă un slot în cadrul Multiplexului A pentru același post de televiziune.
- ÎCS „PRODIGITAL” SRL, pentru postul de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”
(extinderea ariei de emisie). În urma expertizării dosarului s-a constatat că acesta este deplin
cantitativ.
Ca urmare a dezbaterilor publice și în conformitate cu rezultatele votării deschise, ținând
cont de prevederile art. 25 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, a
Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a
autorizațiilor de retransmisie pentru utilizarea capacității multiplexurilor digitale terestre, în temeiul
actelor prezentate, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A declara învingător ÎCS „PRODIGITAL” SRL, fondatoarea postului de televiziune
„PRO TV CHIȘINĂU”, în conformitate cu rezultatele votării deschise (PRO (6) UNANIM – D.
VICOL, T. BURAGA, C. MIHALACHE, L. MANOLE, I. ROBU și A. URSU-ANTOCI).
1.1. A reperfecta (cu eliberarea unor formulare noi) Licența de emisie seria AC nr. 000720
din 27.11.2016, eliberată ÎCS „PRODIGITAL” SRL pentru postul de televiziune „PRO TV
CHIȘINĂU”, prin includerea dreptului de difuzare a serviciului de programe prin Multiplexul A (1
slot) (PRO (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, C. MIHALACHE, L. MANOLE, I. ROBU și
A. URSU-ANTOCI).
2. A modifica Anexa nr. 1 la Decizia nr. 37/119 din 20 august 2019 – Cu privire la
clasificarea furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova, prin clasificarea
furnizorului de servicii media audiovizuale ÎCS „PRODIGITAL” SRL, fondatoarea postului de
televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, din furnizor de servicii media audiovizuale „Regional” în
furnizor de servicii media audiovizuale „Național” (PRO (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA,
C. MIHALACHE, L. MANOLE, I. ROBU și A. URSU-ANTOCI).
3. Motivațiile privind rezultatele votării sunt înscrise în Procesul-verbal al ședinței CA din
03 septembrie 2020, parte integrantă a prezentei decizii.
4. Pentru reperfectarea licenței de emisie, ÎCS „PRODIGITAL” SRL va achita o taxă în
valoare de 325 de lei.
5. Modificările respective vor fi introduse în Registrul etalon.
6. Datele bancare pentru reperfectarea licenței de emisie:
Beneficiar: MF-Trezoreria de Stat
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat
Cod fiscal: 1006601000037
Cod bancar: TREZMD2X
Codul IBAN: MDXXTRGAAA114521LLLL0000
7. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare și
Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă.
8. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.

PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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