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DECIZIA nr. 27/190
din 07 noiembrie 2017
Cu privire la examinarea cererilor de retragere a licenţelor de emisie
I. La 21.04.2011, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a eliberat „ML-COM” SRL
Licenţa de emisie seria AA nr. 082539 pentru postul de radio „Triumf FM”, difuzat pe frecvența
70,46 MHz – Călărași.
Prin cererea f/nr. din 16 octombrie 2017, directorul întreprinderii a solicitat CCA, în temeiul
art. 27 alin. (1) lit. h) din Codul audiovizualului şi art. 21 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 451 din
30.07.2001 Privind reglementarea prin licenţiere a activităţi de întreprinzător, retragerea Licenţei de
emisie seria AA nr. 082539 din 21.04.2011, eliberată „ML-COM” SRL pentru postul de radio
„Triumf FM”, difuzat pe frecvența 70,46 MHz – Călărași.
II. La 17.04.2014, prin Decizia nr. 54, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a eliberat
licenţă de emisie „HB MEDIA” SRL pentru postul de televiziune cu emisie prin satelit „Realitatea
TV”.
Prin Decizia nr. 101 din 10 octombrie 2014, CCA a declarat învingător „HB MEDIA” SRL,
căreia i-a fost reperfectată licenţa de emisie pentru postul de televiziune „Realitatea TV” prin
includerea genului de activitate pentru difuzarea serviciului pe cale radioelectrică (televiziune),
canalul – 53, mun. Chişinău, PAR max = 30 dBW, polarizarea – orizontală, înălţimea efectivă
maximală a antenei – 194 m.
Prin scrisoarea nr. 30-T/TV din 27 iulie 2017, directorul general Dumitru Țâra a informat
Consiliul Coordonator al Audiovizualului despre faptul că „HB MEDIA” SRL suspendă emisia
postului de televiziune „Realitatea TV” pentru o perioadă de 35 de zile din motive tehnice, în
legătură cu reconfigurarea echipamentului de producție și retransmisie.
Prin scrisoarea nr. 373 din 02 august 2017 (recepționată de către „HB MEDIA” SRL la
04.08.2017), Consiliul Coordonator al Audiovizualului a informat radiodifuzorul că în conformitate
cu art. 27 alin (1) lit. e) din Codul audiovizualului, emisia serviciului de programe poate fi stopată pe
o perioadă ce nu depășește 45 de zile din cauze de natură tehnică.
Prin cererea f/nr. din 01 noiembrie 2017, directorul întreprinderii a solicitat CCA, în temeiul
art. 27 alin. (1) lit. h) din Codul audiovizualului şi art. 21 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 451 din
30.07.2001 Privind reglementarea prin licenţiere a activităţi de întreprinzător, retragerea Licenţei de
emisie seria AC nr. 000708 din 17.04.2014, eliberată „HB MEDIA” SRL pentru postul de televiziune
„Realitatea TV”, difuzat pe canalul TV: 53 – mun. Chișinău și prin satelit.
În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) lit. h) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, ale art. 27 alin. (6) din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a
licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, ale Statutului CCA, aprobat prin Hotărârea nr.
433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, şi a actelor prezentate, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1.
A admite cererea de retragere a Licenţei de emisie seria AA nr. 082539 din
21.04.2011, eliberată „ML-COM” SRL pentru postul de radio „Triumf FM”, difuzat pe frecvența
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70,46 MHz – Călărași (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A.
COZMA, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
2.
A admite cererea de retragere a Licenţei de emisie seria AC nr. 000708 din
17.04.2014, eliberată „HB MEDIA” SRL pentru postul de televiziune „Realitatea TV”, difuzat pe
canalul TV: 53 – mun. Chișinău și prin satelit (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, O.
BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
3.
Licenţa de emisie seria AA nr. 082539 din 21.04.2011, eliberată „ML-COM” SRL
pentru postul de radio „Triumf FM”, difuzat pe frecvența 70,46 MHz – Călărași este declarată
nevalabilă.
4.
Licenţa de emisie seria AC nr. 000708 din 17.04.2014, eliberată „HB MEDIA” SRL
pentru postul de televiziune „Realitatea TV”, difuzat pe canalul TV: 53 – mun. Chișinău și prin
satelit, este declarată nevalabilă.
5.
„ML-COM” SRL și „HB MEDIA” SRL sunt obligate, în termen de 10 zile lucrătoare
de la data adoptării prezentei decizii de retragere a licenţelor de emisie, să depună la Consiliu
originalul licenţelor retrase.
6.
Modificarea respectivă va fi introdusă în Registrul de licenţiere. Dosarul postului de
televiziune nominalizat va fi transmis în arhivă.
7.
Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia expertiză şi licenţiere.
8.
Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe
pagina web a CCA.

PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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