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DECIZIA nr. 44/150
din 26 septembrie 2019
Cu privire la bilanțul Concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibile (3 sloturi)
a Multiplexului A, anunțat prin Decizia CA nr. 32/102 din 01.08.2019
În temeiul 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, a Avizului Ministerului Economiei și
Infrastructurii nr. 01/792 din 03.07.2017, a deciziilor CA nr. 11/77 din 08.06.2017, nr. 16/104 din
21.07.2017, nr. 29/216 din 30.11.2017, nr. 7/35 din 14.03.2018, nr. 24/162 din 28.09.2018 și nr. 32/102 din
01.08.2019, Consiliul Audiovizualului a anunțat concursul pentru suplinirea capacității disponibile a
Multiplexului A, cu următorii parametri:
• Standard TV: DVB-T2;
• Standard de compresie a informației: MPEG-4;
• Banda de frecvențe: 470-694 MHz (UHF);
• Capacitatea maximă: 15 sloturi pentru servicii de programe TV cu rezoluție standard (SDTV);
• Acoperire: 65% din teritoriul Republicii Moldova și 75% din populație.
La concurs a depus dosarul 1 solicitant, pentru extinderea ariei de emisie.
- „Telesistem TV” SRL, pentru postul de televiziune „Accent TV”.
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 și în temeiul actelor prezentate, Consiliul
Audiovizualului

DECIDE:
1. A declara învingător „Telesistem TV” SRL, fondatoarea postul de televiziune „Accent TV”, în
conformitate cu rezultatele votării deschise (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V.
COJOCARU, A. COZMA, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU), căreia i se reperfectează (cu eliberarea unui formular
nou) Licența de emisie seria AC nr. 000763 din 23.12.2016, prin includerea dreptului de difuzare a
serviciului de programe prin Multiplexul A.
2. A declara nevalabilă Licența de emisie seria AC nr. 000763 din 23.12.2016, eliberată „Telesistem
TV” SRL, fondatoarea postul de televiziune „Accent TV”.
3. Modificările respective vor fi introduse în Registrul etalon.
4. Taxa pentru reperfectarea licenței de emisie constituie 325 de lei.
Datele bancare pentru reperfectarea licenței de emisie:
Consiliul Audiovizualului al Republicii Moldova
Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 46
c/f: 1006601004024
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Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Codul IBAN: MD95TRPAAA142310A00348AA
5. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare și Serviciul
economie, finanțe și evidență contabilă.
6. 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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