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DECIZIA nr. 32/228
din 14 decembrie 2017
Cu privire la examinarea cererii de cesiune a licenței de emisie eliberată
„ANALITICMEDIA – GRUP” SA pentru postul de televiziune „TV8”
Printr-o scrisoare f/nr. din 17 august 2017 (parvenită la CCA la 21 august 2017),
„ANALITICMEDIA – GRUP” SA, în calitate de fondatoare a postului de televiziune cu difuzarea
serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră (televiziune) și prin Multiplexul A „TV8”, și
Asociația Obștească „Media Alternativă” au solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului
cesiunea Licenței de emisie seria AA nr. 082519 din 03.12.2010 (în vigoare din data de 01.03.2011),
canalele TV: 43 – Chișinău; 24 – Bălți și Multiplexul A, de la „ANALITICMEDIA – GRUP” SA
către Asociația Obștească „Media Alternativă”, cu eliberarea licenței de emisie pentru postul de
televiziune cu difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră (televiziune) și prin
Multiplexul A „TV8”.
Cedentul garantează punerea la dispoziția cesionarului a echipamentului și a utilajului tehnic
necesare difuzării serviciului de programe, iar cesionarul își asumă toate obligațiunile ce decurg din
licența de emisie.
În cadrul ședinței publice din 04 septembrie 2017, membrii CCA au amânat cererea de
cesionare f/nr. din 17 august 2017 (parvenită la CCA la 21 august 2017) a Licenței de emisie seria
AA nr. 082519 din 03.12.2010 (în vigoare din data de 01.03.2011), canalele TV: 43 – Chișinău; 24
– Bălți și Multiplexul A, de la „ANALITICMEDIA – GRUP” SA către Asociația Obștească „Media
Alternativă”, până la existența unei decizii a instanței de judecată cu privire la asigurarea acțiunii,
măsură solicitată de către Asociația Obștească „Oficiul Republican al Dreptului de Autor” (ORDA) și
Asociația Obștească „Asociația Națională CopyRigh” (ANCO) în cererea de chemare în judecată,
precum și din cauza neprezentării reprezentantului „ANALITICMEDIA – GRUP” la ședința CCA.
Prin scrisoarea nr. 60-17 din 14 septembrie 2017, „ANALITICMEDIA – GRUP” SA a
solicitat Consiliului examinarea cererii în mod prioritar cu satisfacerea ei, invocând încheierile
judecătorești din 31.07.2017 și 01.09.2017 emise de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, prin care
a fost respinsă cererea de asigurare a acțiunii formulată de către Asociația Obștească „Oficiul
Republican al Dreptului de Autor” (ORDA) și Asociația Obștească „Asociația Națională CopyRigh”
(ANCO).
Prin scrisoarea nr. 62-17 din 20 septembrie 2017, „ANALITICMEDIA – GRUP” SA a
solicitat CCA completarea dosarului cu privire la cesiunea licenței de emisie din motiv că din
18.09.2017 au fost operate modificări în Grila de emisie și Concepția generală a serviciului de
programe a postului de televiziune „TV8”.
La 26 septembrie 2017, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-au adresat 2 entități
(„Content Media” SRL și ÎCS „TV MR MLD” SRL), care au prezentat copiile unor cereri de
chemare în judecată, în calitate de pârât figurând „ANALITICMEDIA-GRUP” SA (în primul caz, la
Judecătoria Chișinău, și, respectiv, la Curtea de Arbitraj Economic).
În ambele cazuri au fost invocate nerespectarea prevederilor contractuale referitor la achitarea
remunerației pentru difuzarea și valorificarea operelor protejate, solicitându-se încasarea de la
„ANALITICMEDIA-GRUP” SA în beneficiul „Content Media” SRL a datoriei de 993473,04 (nouă
sute nouăzeci și trei mii patru sute șaptezeci și trei lei și patru bani) MDL. În pofida existenței unei
1 din 3

Decizia nr. 32/228 din 14 decembrie 2017

scrisori de garanție din partea „ANALITICMEDIA-GRUP” SA, prin care aceasta se obligă să achite
toate datoriile către „Content Media” SRL până cel târziu la 31.12.2017, reprezentantul „Content
Media” SRL, prezent la ședința CCA din 27.09.2017, a pledat pentru amânarea cesiunii, motivând că
de facto nu crede că „ANALITICMEDIA-GRUP” SA își va onora angajamentele stipulate în
scrisoarea de garanție.
Totodată, ÎCS „TV MR MLD” SRL, printr-o scrisoare f/nr. din 11 septembrie 2017 s-a
adresat către Curtea de Arbitraj Economic cu solicitarea de a încasa de la „ANALITICMEDIAGRUP” SA suma de 70642,95 (șaptezeci mii șase sute patruzeci și doi lei nouăzeci și cinci bani)
MDL, pentru nerespectarea prevederilor contractuale referitor la achitarea remunerației pentru
difuzarea și valorificarea operelor protejate, suma pretinsă constituindu-se din datoria existentă și
penalitățile aferente întârzierii.
În cadrul ședinței publice din 27 septembrie 2017, membrii CCA au amânat cererea de
cesionare f/nr. din 17 august 2017, completată prin scrisoarea nr. 62-17 din 20 septembrie 2017, a
Licenței de emisie seria AA nr. 082519 din 03.12.2010, canalele TV: 43 – Chișinău; 24 – Bălți și
Multiplexul A, de la „ANALITICMEDIA – GRUP” SA către Asociația Obștească „Media
Alternativă”, cu eliberarea licenței de emisie pentru postul de televiziune cu difuzarea serviciului de
programe pe cale radioelectrică terestră (televiziune) și prin Multiplexul A „TV8” până la
pronunțarea unei decizii judecătorești definitive.
În contextul obiecțiilor expuse de către membrii CCA în cadrul ședințelor publice din 04 și 24
septembrie 2017, „ANALITICMEDIA – GRUP” SA, printr-o cerere f/nr. din 18 octombrie 2017, a
solicitat repetat cesiunea licenței de emisie, completând dosarul cu materiale care confirmă garanții
de executare a obligațiunilor contractuale față de „Content Media” SRL și ÎCS „TV MR MLD” SRL.
În conformitate cu prevederile art. 23, 26, 27 și 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI
din 27.07.2006, ale Statutului CCA, ale art. 18, 19, 25, 28 din Regulamentul cu privire la procedura și
condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie, aprobat prin Hotărârea
nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, și a actelor prezentate de către
întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite cererea de cesionare f/nr. din 17 august 2017 (parvenită la CCA la 21 august 2017),
completată prin scrisorile nr. 62-17 din 20 septembrie 2017 și f/nr. din 18 octombrie 2017, a Licenței
de emisie seria AA nr. 082519 din 03.12.2010, canalele TV: 43 – Chișinău; 24 – Bălți și
Multiplexul A, de la „ANALITICMEDIA – GRUP” SA către Asociația Obștească „Media
Alternativă”, cu eliberarea licenței de emisie pentru postul de televiziune cu difuzarea serviciului de
programe pe cale radioelectrică terestră (televiziune) și prin Multiplexul A „TV8” (PRO – (6)
UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA și O.
GUȚUȚUI).
1.1. A aproba Concepția generală a serviciului de programe pentru postul de televiziune „TV8”
(PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A.
COZMA și O. GUȚUȚUI), după cum urmează:
B. Formatul de principiu și structura serviciului de programe
B.1. Formatul de principiu: Generalist
B.2. Structura programelor după sursa de proveniență (total ore de emisie săptămânală
168)
Produs autohton: 38 %
Realizat nemijlocit de titularul de licență:
38 %
Produs autohton preluat: 0 %
Realizat de producători independenți aflați sub jurisdicția Republicii Moldova:
0%
Realizat de radiodifuzori aflați sub jurisdicția Republicii Moldova:
0%
(cu nominalizarea denumirii serviciului de programe):
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Retransmisie din emisia altor radiodifuzori ce nu se află sub jurisdicția Republicii
Moldova:
36 %
(cu nominalizarea denumirii serviciului de programe):Curretime, BBC.

B.3. Opere europene: 74%
B.4. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni
– Emisiuni informative și analitice:
37 %
– Emisiuni educaționale și culturale:
5%
– Filme (artistice, documentare, animație):
3%
– Muzică:
0%
– Alte tipuri de emisiuni:
25 %
– Publicitate, teleshopping, sponsorizare:
14 %
– Promo:
12 %
2. Licența de emisie seria AA nr. 082519 din 03.12.2010 este declarată nevalabilă.
3. Pentru eliberarea licenței de emisie, Asociația Obștească „Media Alternativă” va achita o
taxă în valoare de 325 de lei.
Datele bancare privind achitarea taxei pentru eliberarea licenței de emisie:
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 46
c/f: 1006601004024
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Codul IBAN: MD95TRPAAA142310A00348AA
4. Modificările respective vor fi introduse în Registrul de licențiere.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare și
Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă.
6. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web
a CCA.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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