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DECIZIA nr. 11/56
din 14 mai 2020
Cu privire la prezentarea de către furnizorii de servicii media audiovizuale a
rapoartelor de activitate pentru anul 2019
În conformitate cu prevederile art. 28 alin (13) din Codul serviciilor media audiovizuale,
furnizorii privați de servicii media sunt obligați să publice pe propriile pagini web și să prezinte
Consiliului Audiovizualului, anual, până la data de 01 februarie, un raport de activitate, conform
modelului aprobat de către Consiliul Audiovizualului, pentru anul de activitate precedent.
Până în prezent nu au prezentat rapoarte anuale de activitate pentru anul 2019 următorii
furnizorii de servicii media: „POPAS MUZICAL” SRL, fondatoarea postului de televiziune
„POPAS TV”; Publicația Periodică „Timpul de dimineață”, fondatoarea postului de televiziune
„10 TV”; „ARCHIDOC GROUP” SRL, fondatoarea postului de televiziune „ORIZONT TV”;
„AER-COMUNICAȚII GRUP” SRL, fondatoarea postului de televiziune „GOLD TV”, și
„GERMES-NORD” SRL, fondatoarea postului de radio „RADIO 7 / РАДИО 7” (mun. Bălți).
Este de menționat că art. 84 alin. (5) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale prevede
expres: „Se sancționează cu amendă de la 5000 de lei la 10.000 de lei furnizorii de servicii media
și distribuitorii de servicii media care au comis următoarele încălcări: c) omiterea prezentării,
până la data de 1 februarie a anului următor celui de gestiune, a rapoartelor de activitate anuale
și a contractelor de retransmisiune a serviciilor media audiovizuale”.
În cadrul dezbaterilor publice, membra Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, a propus
sancționarea furnizorilor de servicii media: „POPAS MUZICAL” SRL, fondatoarea postului de
televiziune „POPAS TV”; Publicația Periodică „Timpul de dimineață”, fondatoarea postului de
televiziune „10 TV”, și „GERMES-NORD” SRL, fondatoarea postului de radio „RADIO 7/
РАДИО 7” (mun. Bălți), cu amenzi în valoare de 10.000 de lei, pentru că au omis prezentarea
rapoartelor de activitate pe parcursul a doi ani consecutiv.
Este de menționat că membrii Consiliului Audiovizualului au informat furnizorii de servicii
media cu privire la obligația acestora, în contextul art. 28 alin. (13) din Codul serviciilor media
audiovizuale, de a publica pe propriile pagini web rapoartele anuale de activitate pentru anul 2019.
În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (13) și art. 84 alin. (5) lit. c) din Codul serviciilor
media audiovizuale, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, și a actelor prezentate, Consiliul
Audiovizualului

DECIDE:
1. A sancționa cu amendă în mărime de 10 000 de lei „POPAS MUZICAL” SRL,
fondatoarea postului de televiziune „POPAS TV”, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. c) din
Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL,
T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
2. A sancționa cu amendă în mărime de 10 000 de lei PP „Timpul de dimineață” SRL,
fondatoarea postului de televiziune „10 TV”, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. c) din Codul
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serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T.
BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
3. A sancționa cu amendă în mărime de 5 000 de lei „ARCHIDOC GROUP” SRL,
fondatoarea postului de televiziune „ORIZONT TV”, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. c) din
Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL,
T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
4. A sancționa cu amendă în mărime de 5 000 de lei „AER-COMUNICAȚII GRUP” SRL,
fondatoarea postului de televiziune „GOLD TV”, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. c) din
Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL,
T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
5. A sancționa cu amendă în mărime de 10 000 de lei „GERMES-NORD” SRL,
fondatoarea postului de radio „RADIO 7 / РАДИО 7”, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. c)
din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova (PRO – (6) UNANIM – D.
VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
6. Furnizorii de servicii media: „POPAS MUZICAL” SRL, PP „Timpul de dimineață” ,
„ARCHIDOC GROUP” SRL, „AER-COMUNICAȚII GRUP” SRL și „GERMES-NORD” SRL,
vor prezenta, până la 01.06.2020, rapoartele anuale pentru anul 2019 (PRO – (6) UNANIM – D.
VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
7. În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media
audiovizuale, „POPAS MUZICAL” SRL, PP „Timpul de dimineață”, „ARCHIDOC GROUP”
SRL, „AER-COMUNICAȚII GRUP” SRL și „GERMES-NORD” SRL sunt obligate să difuzeze
textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii,
sonor și/ sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul
program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri:
„Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă în mărime de 10 000 de lei „POPAS
MUZICAL” SRL, fondatoarea postului de televiziune „POPAS TV”, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. (5) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale, potrivit căruia: „Se
sancționează cu amendă de la 5000 de lei la 10000 de lei furnizorii de servicii media și
distribuitorii de servicii media care au comis următoarele încălcări: omiterea prezentării, până
la data de 1 februarie a anului următor celui de gestiune, a rapoartelor de activitate anuale și a
contractelor de retransmisiune a serviciilor media audiovizuale”.
„Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă în mărime de 10 000 de lei „PP
„Timpul de dimineață” SRL, fondatoarea postului de televiziune „10 TV”, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. (5) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale, potrivit căruia: „Se
sancționează cu amendă de la 10000 de lei la 15000 de lei furnizorii de servicii media și
distribuitorii de servicii media care au comis următoarele încălcări: comiterea repetată a
încălcărilor prevăzute la alin. (5) din prezentul articol și anume litera (c): omiterea prezentării,
până la data de 1 februarie a anului următor celui de gestiune, a rapoartelor de activitate anuale
și a contractelor de retransmisiune a serviciilor media audiovizuale”.
„Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă în mărime de 5 000 de lei
„ARCHIDOC GROUP” SRL, fondatoarea postului de televiziune „ORIZONT TV”, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale,
potrivit căruia: „Se sancționează cu amendă de la 5000 de lei la 10000 de lei furnizorii de servicii
media și distribuitorii de servicii media care au comis următoarele încălcări: omiterea
prezentării, până la data de 1 februarie a anului următor celui de gestiune, a rapoartelor de
activitate anuale și a contractelor de retransmisiune a serviciilor media audiovizuale”.
„Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă în mărime de 5 000 de lei „AERCOMUNICAȚII GRUP” SRL, fondatoarea postului de televiziune „GOLD TV”, în conformitate
cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale, potrivit căruia: „Se
sancționează cu amendă de la 5000 de lei la 10000 de lei furnizorii de servicii media și
distribuitorii de servicii media care au comis următoarele încălcări: omiterea prezentării, până
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la data de 1 februarie a anului următor celui de gestiune, a rapoartelor de activitate anuale și a
contractelor de retransmisiune a serviciilor media audiovizuale”.
„Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă în mărime de 10 000 de lei „GERMESNORD” SRL, fondatoarea postului de radio „RADIO 7 / РАДИО 7”, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. (5) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale, potrivit căruia: „Se
sancționează cu amendă de la 5000 de lei la 10000 de lei furnizorii de servicii media și
distribuitorii de servicii media care au comis următoarele încălcări: omiterea prezentării, până
la data de 1 februarie a anului următor celui de gestiune, a rapoartelor de activitate anuale și a
contractelor de retransmisiune a serviciilor media audiovizuale”.
7.1. „POPAS MUZICAL” SRL, PP „Timpul de dimineață”, „ARCHIDOC GROUP” SRL,
„AER-COMUNICAȚII GRUP” SRL și „GERMES-NORD” SRL vor prezenta, în termen de 48
de ore de la data adoptării prezentei decizii, un raport despre executarea pct. 7 al deciziei
respective, care va include data și ora difuzării textului sancțiunii.
8. Furnizorii de servicii media: „POPAS MUZICAL” SRL, PP „Timpul de dimineață”
„ARCHIDOC GROUP” SRL, „AER-COMUNICAȚII GRUP” SRL și „GERMES-NORD” SRL
vor prezenta, în termen de 30 zile din momentul publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, dovada achitării amenzii.
Datele bancare pentru achitarea amenzii:
Cod fiscal: 1006601000037
Beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Adresa băncii: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7
Codul IBAN: MDXXTR G AAA 143111 LLLL 0000
„XX” – codul de control, care se formează conform Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului
de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 157 din 1 august 2013 „Regulamentul cu
privire la Transferul de credit” (cod numeric);
„LLLL” – cod ce descifrează codul localității conform CUATM (cod numeric).
9. Motivațiile privind rezultatele votării sunt înscrise în Procesul-verbal al ședinței
Consiliului Audiovizualului din 14 mai 2020, parte integrantă a prezentei decizii.
10. În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (15) din Codul serviciilor media
audiovizuale, prezenta decizie devine executorie de la data publicării și poate fi atacată în instanța
de judecată (Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, adresa: mun. Chișinău, str. Kiev nr. 3) în termen
de 30 de zile din momentul aducerii la cunoștință a prezentei decizii.
11. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare
și Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă.
12. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi publicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.

PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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