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DECIZIA nr. 52/172
din 21 octombrie 2019
Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie
I. Prin cererea f/nr. din 17 octombrie 2019, „Telesistem TV” SRL, fondatoarea postului de
televiziune „Accent TV”, a solicitat Consiliului Audiovizualului reperfectarea Condițiilor la Licența de
emisie seria AC nr. 000790 din 23.12.2016, prin schimbarea denumirii postului de televiziune din
„Accent TV” în „Primul în Moldova” și aprobarea Structurii serviciului media audiovizual pentru postul
de Televiziune „Primul în Moldova, după cum urmează:
Formatul de principiu și structura serviciului media audiovizual:
B. 1. Formatul serviciului media audiovizual: Generalist
B. 2. Structura programelor după sursa de proveniență (total ore de emisie săptămânală:
168 ore)
Producție proprie:
40%
Programe audiovizuale locale realizate în exclusivitate de furnizorul de servicii media:
Programe audiovizuale locale realizate în coproducție și cu contribuția furnizorului de servicii media:

Producții audiovizuale ale altor producători:

40%
0%

30%

Programe audiovizuale realizate de producători independenți aflați sub jurisdicția Republicii Moldova: 0%
Programe audiovizuale realizate de producători ce provin din statele membre ale Uniunii Europene și/sau din statele terțe
participante la Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră:
30%
(cu specificarea denumirii, formatului serviciului media audiovizual, genului programelor și țara de origine a produsului media respectiv):
Filme și emisiuni produse în țările care au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.

Programe audiovizuale realizate de producători ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova:

Programe retransmise/preluate/achiziționate:
Realizate de alți furnizori de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova:
Realizate de furnizori de servicii media ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova:

0%

30%
0%
30%

(cu specificarea denumirii, formatului serviciului media audiovizual, genului programelor și țara de origine a produsului media respectiv):
Alte tipuri de programe: „Поле чудес”, Голос”, „Честное слово”, „Наедине со всеми”, „Щас спою”, „Жизнь других”, „Живая
жизнь”, „Точь в точь”, „Про любовь”, „Кто хочет стать миллионером?”, „Хочу знать”, „Непутевые заметки”, „Вечерний Ургант”,
„Сегодня вечером”, „Давай поженимся!”, „Мужское-женское”, „На самом деле”, „Пусть говорят”, „Слово пастыря”, „Человек и
Закон”, „Модный приговор”, „Видели видео?”;
Programe educaționale: „Что? Где? Когда?”, „Здоровье”, „Жить здорово!” – țara de origine Federația Rusă.

B.3. Opere europene:
Procente rezervate operelor audiovizuale europene:

40%

Procent rezervat operelor audiovizuale europene realizate de către furnizor:
10%
Procent rezervat operelor audiovizuale europene:
20%
Procent rezervat operelor audiovizuale europene create de producători independenți din Republica Moldova: 0%

B.4. Structura serviciului media audiovizual pe tipuri de programe:
- Programe informative și analitice:
- Programe educaționale și culturale:
- Filme (artistice, documentare, animație):
- Muzică (în cazul posturilor TV – clipuri muzicale neîncadrate în emisiuni):
- Alte tipuri de emisiuni:
- Teleshopping, sponsorizare:
- Publicitate:
- Promo:

30%
4%
19%
0%
43%
1%
2%
1%
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II. Prin cererea f/nr. din 11 octombrie 2019, „GENERAL MEDIA GROUP CORP.” SRL,
fondatoarea postului de televiziune „Prime”, a solicitat Consiliului Audiovizualului reperfectarea
Condițiilor la Licența de emisie seria AC nr. 000748 din 24.09.2017, prin modificarea elementelor de
identificare a serviciului media audiovizual, conform graficii:

În cadrul dezbaterilor publice, membra Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, s-a interesat în
ce mod postul de televiziune va asigura prevederile legale cu privire la programele audiovizuale
achiziționate de peste hotare, care trebuie să provină în proporție de cel puțin 50% din statele membre
ale Uniunii Europene și/sau din statele terțe participante la Convenția europeană privind televiziunea
transfrontalieră.
Prezent la ședință, administratorul „Telesistem TV” SRL, Stanislav Vîjga, a menționat faptul că,
în acest sens, postul de televiziune negociază mai multe asemenea contracte cu agenți economici din
statele membre ale Uniunii Europene.
În temeiul prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale, adoptat prin Legea nr. 174 din
08.11.2018, și în temeiul actelor prezentate de către întreprinderile nominalizate, Consiliul
Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite cererea f/nr. din 17 octombrie 2019 a „Telesistem TV” SRL, fondatoarea postului de
televiziune „Accent TV” (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C.
MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
1.1. A reperfecta (cu eliberarea unor formulare noi) a Condițiilor la Licența de emisie seria AC nr.
000790 din 23.12.2016, eliberată „Telesistem TV” SRL pentru postul de televiziune „Accent TV”, prin
schimbarea denumirii postului de televiziune din „Accent TV” în „Primul în Moldova” (PRO – (6)
UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
1.2. A aproba Structura serviciului media audiovizual al postului de televiziune „Primul în
Moldova” (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA
și L. VIZIRU), după cum urmează:
Formatul de principiu și structura serviciului media audiovizual:
B. 1. Formatul serviciului media audiovizual: Generalist
B. 2. Structura programelor după sursa de proveniență (total ore de emisie săptămânală:
168 ore)
Producție proprie:
40%
Programe audiovizuale locale realizate în exclusivitate de furnizorul de servicii media:
Programe audiovizuale locale realizate în coproducție și cu contribuția furnizorului de servicii media:

Producții audiovizuale ale altor producători:
Programe audiovizuale realizate de producători independenți aflați sub jurisdicția Republicii Moldova:

40%
0%

30%
0%
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Programe audiovizuale realizate de producători ce provin din statele membre ale Uniunii Europene și/sau din statele terțe
participante la Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră:
30%
(cu specificarea denumirii, formatului serviciului media audiovizual, genului programelor și țara de origine a produsului media respectiv):
Filme și emisiuni produse în țările care au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.

Programe audiovizuale realizate de producători ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova:

Programe retransmise/preluate/achiziționate:
Realizate de alți furnizori de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova:
Realizate de furnizori de servicii media ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova:

0%

30%
0%
30%

(cu specificarea denumirii, formatului serviciului media audiovizual, genului programelor și țara de origine a produsului media respectiv):
Alte tipuri de programe: „Поле чудес”, Голос”, „Честное слово”, „Наедине со всеми”, „Щас спою”, „Жизнь других”, „Живая
жизнь”, „Точь в точь”, „Про любовь”, „Кто хочет стать миллионером?”, „Хочу знать”, „Непутевые заметки”, „Вечерний Ургант”,
„Сегодня вечером”, „Давай поженимся!”, „Мужское-женское”, „На самом деле”, „Пусть говорят”, „Слово пастыря”, „Человек и
Закон”, „Модный приговор”, „Видели видео?”;
Programe educaționale: „Что? Где? Когда?”,„Здоровье”, „Жить здорово!” – țara de origine Federația Rusă.

B.3. Opere europene:
Procente rezervate operelor audiovizuale europene:

40%

Procent rezervat operelor audiovizuale europene realizate de către furnizor:
10%
Procent rezervat operelor audiovizuale europene:
20%
Procent rezervat operelor audiovizuale europene create de producători independenți din Republica Moldova: 0%

B.4. Structura serviciului media audiovizual pe tipuri de programe:
- Programe informative și analitice:
- Programe educaționale și culturale:
- Filme (artistice, documentare, animație):
- Muzică (în cazul posturilor TV – clipuri muzicale neîncadrate în emisiuni):
- Alte tipuri de emisiuni:
- Teleshopping, sponsorizare:
- Publicitate:
- Promo:

30%
4%
19%
0%
43%
1%
2%
1%

1.3. A aproba elementele de identificare a serviciului media audiovizual al postului de televiziune
„Primul în Moldova”, conform graficii (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA,
C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU):

2. A admite cererea f/nr. din 11 octombrie 2019 a „GENERAL MEDIA GROUP CORP.” SRL,
fondatoarea postului de televiziune „Prime” (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A.
COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
2.1. A reperfecta (cu eliberarea unor formulare noi) a Condițiilor la Licența de emisie seria AC nr.
000748 din 24.09.2017, eliberată „GENERAL MEDIA GROUP CORP.” SRL pentru postul de
televiziune „Prime”, prin modificarea elementelor de identificare a serviciului media audiovizual,
conform graficii (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu.
ROȘCA și L. VIZIRU):
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3. A declara nevalabile Condițiile la licențele de emisie seria AC nr. 000748 din 24.09.2017,
eliberate „GENERAL MEDIA GROUP CORP.” SRL pentru postul de televiziune „Prime”, și seria AC
nr. 000790 din 23.12.2016, eliberate „Telesistem TV” SRL pentru postul de televiziune „Accent TV”.
4. Pentru reperfectarea licenței de emisie, „Telesistem TV” SRL, va achita o taxă în valoare de 325
de lei.
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
5. Modificările respective vor fi introduse în Registrul de licențiere.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare și
Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă.
7. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și
va fi publicată pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.

PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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