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DECIZIA nr. 29/214
din 30 noiembrie 2017
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie pentru postul de
televiziune „Vocea Basarabiei”
Printr-o cerere f/nr. din 26 noiembrie 2017, „Vocea Media” SRL a solicitat Consiliului
Coordonator al Audiovizualului eliberarea licenței de emisie pentru postul de televiziune „Vocea
Basarabiei”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii
din țară.
Administratorul întreprinderii își propune să creeze un post de televiziune cu un format
generalist. Emisia postului de televiziune va fi constituită din emisiuni autohtone.
În urma examinării cererii și în conformitate cu prevederile art. 23 din Codul audiovizualului
nr. 260-XVI din 27.07.06, ale art. 18-20 din Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de
eliberare a licențelor de emisie și autorizațiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite cererea „Vocea Media” SRL privind eliberarea licenței de emisie, pentru o
perioadă de șase ani, postului de televiziune „Vocea Basarabiei”, al cărui serviciu de programe
urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară (PRO – (8) UNANIM – D.
VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA, O. GUȚUȚUI și
M. ONCEANU-HADÎRCĂ).
1.1. A aproba Concepția generală a serviciului de programe pentru postul de televiziune
„Vocea Basarabiei” (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA, O. GUȚUȚUI și M. ONCEANU-HADÎRCĂ), după cum
urmează:
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 ore)
Produs autohton: 93%
Realizate nemijlocit de titularul de licență:
93%
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):

Retransmise din emisia altor radiodifuzori ce nu se află sub jurisdicția Republicii
Moldova: 0 %
(cu nominalizarea denumirii serviciului de programe):

B. 3. Opere europene: 93%
B. 4. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:
- Emisiuni informative și analitice:
- Emisiuni educaționale și culturale:
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- Filme(artistice, documentare, animație):
- Muzică (în cazul posturilor TV – clipuri muzicale neîncadrate în emisiuni):
- Alte tipuri de emisiuni:
- Publicitate, teleshopping, sponsorizare:
- Promo:
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2. Pentru eliberarea licenței de emisie, „Vocea Media” SRL va achita o taxă în valoare de 3250
de lei.
Datele bancare 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
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare și
Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă.
4. 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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