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DECIZIA nr. 14/72
din 17 mai 2016
Cu privire la examinarea
cererilor de prelungire de drept a licenţelor de emisie
I. La 23 martie 2016, prin scrisoarea nr. 47/E 04, Î.C.S. „Jurnal de Chişinău Plus” S.R.L. a
solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului prelungirea de drept a Licenţei de emisie seria AA
nr. 073710 din 03.07.2009, eliberată pentru postul de televiziune „Jurnal TV”, al cărui serviciu de
programe urmează a fi difuzat prin satelit.
Coordonatele satelitului: Astra-4A, poziţionat la 5 grade East, Frecvenţa de recepţie 12694.25
MHz, Polarizare verticală, Standart DVB-S, Modulaţie QPSK, Codurile corectoare de erori (FEC) –
5/6, Standard de encodare video şi audio MPEG-2, Rata de simbol (S.R) 3333 ksymb/s.
Este de menţionat că pe data de 05 mai 2016, prin cererea prealabilă nr. 85-E/04 din
04.05.2016, Î.C.S. „Jurnal de Chişinău Plus” S.R.L. a menţionat că prin cererea din 23.03.2016 a
solicitat prelungirea de drept a licenţei de emisie pentru difuzarea serviciului de programe prin satelit,
pentru postul de televiziune „Jurnal TV”, care pînă în prezent nu a fost soluţionată, împrejurări în care
a fost înaintată cererea prealabilă.
Pe parcursul activităţii, Î.C.S. „Jurnal de Chişinău Plus” S.R.L. i-au fost aplicate mai multe
sancţiuni pentru nerespectarea legislaţiei din domeniul audiovizualului.
II. Prin scrisoarea f/nr. din 12 aprilie 2016, „VALIGON-IMPEX” S.R.L. a solicitat Consiliului
Coordonator al Audiovizualului prelungirea de drept a Licenţei de emisie seria AA nr. 073651 din
14.05.2009, eliberată pentru postul de televiziune „TV Călăraşi”, al cărui serviciu de programe
urmează a fi difuzat prin reţelele distribuitorilor de servicii din ţară.
Pe parcursul activităţii, „VALIGON-IMPEX” S.R.L. i-a fost aplicată o sancţiune pentru
nerespectarea legislaţiei din domeniul audiovizualului.
III. Prin scrisoarea f/nr. din 13 aprilie 2016, „EUROSHOW GRUP” S.R.L. a solicitat
Consiliului Coordonator al Audiovizualului prelungirea de drept a Licenţei de emisie seria AA nr.
073652 din 14.05.2009, eliberată pentru postul de televiziune „RU-TV MOLDOVA”, al cărui serviciu
de programe urmează a fi difuzat prin reţelele distribuitorilor de servicii din ţară.
Pe parcursul activităţii, „EUROSHOW GRUP” S.R.L. i-au fost aplicate mai multe sancţiuni
pentru nerespectarea legislaţiei din domeniul audiovizualului.
În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA au menţionat că, potrivit prevederilor art. 24 din
Codul audiovizualului şi art. 26 din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a
licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, există premisa de a nu prelungi de drept licenţa
de emisie eliberată Î.C.S. „Jurnal de Chişinău Plus” S.R.L. pentru postul de televiziune „Jurnal TV”, al
cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin satelit, dat fiind multitudinea sancţiunilor aplicate
pe parcursul activităţii pentru nerespectarea legislaţiei din domeniul audiovizualului.
În contextul celor expuse mai sus, art. 24 alin (1) din Codul audiovizualului stipulează:
„Licenţa de emisie se prelungeşte de drept radiodifuzorului, la solicitare, dacă acesta a activat
în conformitate cu prevederile prezentului cod şi a respectat, pe parcursul termenului de validitate a
licenţei de emisie, condiţiile prevăzute de ea”.
Art. 26 alin (1) lit. b) şi c) din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a
licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie prevede:
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„După expirarea termenului de valabilitate a licenţei de emisie, la solicitarea
radiodifuzorului, licenţa poate fi prelungită de drept, cu respectarea următoarelor condiţii:
b) activitatea anterioară a fost desfăşurată în conformitate cu prevederile Codului audiovizualului;
c) au fost respectate condiţiile prevăzute în licenţa de emisie pe parcursul termenului de
valabilitate a acesteia”.
Totodată, membrii CCA au menţionat că vor susţine cererile de prelungire de drept a licenţelor
de emisie nominalizate mai sus, în speranța că pe viitor, radiodifuzorii își vor desfășura activitatea în
concordanță cu Codul audiovizualului şi Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.
În conformitate cu prevederile art. 24 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
ale Statutului CCA, ale art. 26 din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a
licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea nr. 433-XVI din
28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, şi în temeiul actelor prezentate de către
întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A accepta cererea de prelungire de drept a licenţei de emisie (cu eliberarea unor formulare noi
a condiţiilor la Licenţa de emisie seria AA nr. 073710), pentru o perioadă de şapte ani, Î.C.S. „Jurnal
de Chişinău Plus” S.R.L., pentru postul de televiziune „Jurnal TV”, al cărui serviciu de programe
urmează a fi difuzat prin satelit. Licenţa de emisie va fi valabilă din 03.07.2016. (PRO – 9 UNANIM –
D. COICAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, O. GUȚUȚUI, C.
MÎȚU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ și D. VICOL).
1.1. Concepţia generală a serviciului de programe pentru postul de televiziune „Jurnal TV”,
aprobată prin Decizia CCA nr. 141 din 12 septembrie 2013, rămîne neschimbată.
2. A accepta cererea de prelungire de drept a licenţei de emisie (cu eliberarea unor formulare noi
a condiţiilor la Licenţa de emisie seria AA nr. 073651), pentru o perioadă de şase ani, „VALIGONIMPEX” S.R.L., pentru postul de televiziune „TV Călăraşi”, al cărui serviciu de programe urmează a fi
difuzat prin reţelele distribuitorilor de servicii din ţară. Licenţa de emisie va fi valabilă din 14.05.2016.
(PRO – 9 UNANIM – D. COICAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N.
DAMASCHIN, O. GUȚUȚUI, C. MÎȚU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ și D. VICOL).
2.1. A aproba Concepţia generală a serviciului de programe pentru postul de televiziune „TV
Călăraşi”, 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:
B.2.1 Producţie autohtonă:
70 %
B.2.2 Producţie proprie:
100 %
B.2.3 Producţie retransmisă:
0%
B. 3. Opere europene:
80 %
B. 4. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:
4.1 Programe informative şi analitice:
20 %
4.2 Programe educaţionale şi culturale:
0%
4.3 Filme:
50 %
4.4 Alte tipuri de programe:
30 %
B. 5. Menţiuni speciale:
3. A accepta cererea de prelungire de drept a licenţei de emisie (cu eliberarea unor formulare noi
a condiţiilor la Licenţa de emisie seria AA nr. 073652), pentru o perioadă de şase ani, „EUROSHOW
GRUP” S.R.L., pentru postul de televiziune „RU-TV MOLDOVA”, al cărui serviciu de programe
urmează a fi difuzat prin reţelele distribuitorilor de servicii din ţară. Licenţa de emisie va fi valabilă din
14.05.2016. (PRO – 9 UNANIM – D. COICAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N.
DAMASCHIN, O. GUȚUȚUI, C. MÎȚU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ și D. VICOL).
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3.1. A aproba Concepţia generală a serviciului de programe pentru postul de televiziune „RU-TV
MOLDOVA”, după cum urmează:
Formatul de principiu şi structura serviciului de programe:
B. 1. Formatul de principiu: Muzical-distractiv
B. 2. Structura programelor după surse de provenienţă:
B.2.1 Producţie autohtonă:
30 %
B.2.2 Producţie proprie:
95 %
B.2.3 Producţie retransmisă:
0%
B. 3. Opere europene:
60 %
B. 4. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:
4.1 Programe informative şi analitice:
0%
4.2 Programe educaţionale şi culturale:
0%
4.3 Filme:
0%
4.4 Alte tipuri de programe:
100 %
(Muzicale sau muzical-distractive)
B. 5. Menţiuni speciale:
5% din producţia postului de televiziune va constitui publicitate şi teleshopping.
4. Pentru licenţele de emisie, Î.C.S. „Jurnal de Chişinău Plus” S.R.L., „VALIGONIMPEX”S.R.L. şi „EUROSHOW GRUP” S.R.L. vor achita fiecare cîte o taxă în valoare de 3250 de
lei.
5. Datele bancare pentru eliberarea 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 eliberarea licenţei de emisie constituie 3250 de lei.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia licenţiere şi autorizare şi
Serviciul economie, finanţe şi evidenţă contabilă.
7. 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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