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I. MANAGEMENTUL CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI
Consolidarea capacităților administrative și instituționale
În trimestrul I al anului 2022, Consiliul Audiovizualului și-a propus dezvoltarea bazei
tehnico-materiale. Astfel, a fost identificat softul destinat înregistrării și stocării conținutului media
audiovizual, cu următoarele caracteristici: captarea fără pierderi și stocarea în fișiere separate, cu o
durată de timp predefinită, un flux de date corespunzător traficului a 60 de canale IP-TV; funcționare
în regim 24/7/365; transcodare din formatul video de recepție într-un format comod de vizualizare
a conținutului TV etc.
Consiliul Audiovizualului, prin Decizia nr. 45 din 16 februarie 2022, a aprobat Planul de
acțiuni pentru anul 2022 al CA.

Asigurarea unui management eficient în cadrul CA
În perioada de raportare au fost elaborate în termen și conform cerințelor toate actele
administrative necesare cu privire la procedurile de personal: 25 de ordine cu privire la activitatea
de bază, 74 de ordine cu privire la personalul scriptic, 26 de ordine cu privire la acordarea
concediilor și 5 ordine cu privire la deplasări.
De asemenea, a fost elaborat Statele de personal ale Consiliului Audiovizualului și aprobat
de președinta CA la data de 10 ianuarie 2022, și de Cancelaria de Stat la data de 18 ianuarie 2022.
Au fost elaborate și aprobate fișele de post pentru funcția de consultant al Direcției control
și digitalizare și consultant principal al Serviciului relații externe și integrare europeană, urmare a
Deciziei nr. 43/255 din 23.12.2021.
În cadrul Consiliului Audiovizualului a fost desfășurată evaluarea performanțelor
profesionale ale funcționarilor publici pentru anul 2021. Astfel, au fost supuși evaluării 22 de
funcționari publici, iar pentru 23 de funcționari publici au fost stabilite obiective individuale de
activitate pentru anul 2022.
În trimestrul I, au fost completate și transmise Cancelariei de Stat datele cu privire la funcția
publică și statutul funcționarului public în anul 2021, iar către Biroul Național de Statistică – datele
privind formarea profesională a salariaților în anul 2021 (FORPRO).
Pe perioada de referință au fost plasate pe pagina web al CA și pe platforma Cariere.gov.md,
5 anunțuri de participare la concurs pentru ocuparea a 5 funcții publice vacante, care, ulterior, au
fost anulate, din cauza situației de urgență.
La 18 martie 2022, președinta CA a aprobat Planul de dezvoltare profesională a personalului
din cadrul Consiliului Audiovizualului, pentru semestrul I al anului 2022.
Consiliul Audiovizualului a asigurat aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 106 din
11.02.2014 privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „Registrul
funcțiilor publice și al funcționarilor publici”, prin colectarea, actualizarea, introducerea și
prelucrarea oportună a datelor relevante în SIA ,,RFPFP”.

Gestionarea eficientă a patrimoniului și asigurarea controlului achitării taxelor
În trimestrul I a fost asigurată înregistrarea conform legislației a tuturor operațiunilor
economico-financiare ale Consiliului Audiovizualului. Concomitent, au fost elaborate și prezentate
toate rapoartele financiare pentru anul 2021, care au fost acceptate de organele respective fără
obiecții.
Au fost perfectate și încheiate contractele de achiziție a serviciilor comunale pentru anul
2022. Conform procedurii stabilite, au fost verificate achitările furnizorilor și distribuitorilor de
servicii media audiovizuale pentru perfectarea și reperfectarea licențelor și a autorizațiilor în
bugetului statului efectuate în trim. IV 2021. Astfel, din suma de 38,6 mii lei, stabilită în baza
deciziilor CA, au fost achitate 100% .
În ianuarie 2022 a fost finalizată inventarierea anuală a bunurilor materiale aflate la balanța
CA. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate conform legislației și raportate președintei
Consiliului. În cadrul inventarierii au fost constatate lipse ale bunurilor materiale în sumă de 2222,32
lei, care au fost recuperate din contul persoanelor gestionare și, ulterior, transferate la Bugetul de
Stat.
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II. ACTIVITĂȚI DE REGLEMENTARE
Decizii cu caracter normativ

 Decizia nr. 42 din 16 februarie 2022 Cu privire la aprobarea Listei serviciilor media
audiovizuale libere la retransmisiune;
 Decizia nr. 96 din 23 martie 2022 cu privire la aprobarea Listei evenimentelor de
importanță majoră;
 Decizia nr. 100 din 30 martie 2022 cu privire la aprobarea Listei furnizorilor de servicii
media audiovizuale naționali, regionali și locali.

Decizii cu caracter de recomandare

 Decizia nr. 91 din 23 martie 2022 cu privire la aprobarea Ghidului explicativ privind
asigurarea informării corecte

Activitatea de avizare a unor proiecte de hotărâri/legi

 Decizia nr. 30 din 09 februarie 2022 cu privire la examinarea și avizarea repetată a
proiectului legii privind dreptul de autor și drepturile conexe;
 Decizia nr. 43 din 16 februarie 2022 cu privire la examinarea și avizarea proiectului
definitivat de hotărâre referitor la modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 846/2015
privind punerea în aplicare a prevederilor Legii cinematografiei nr. 116/2014;
 Decizia nr. 57 din 23 februarie 2022 cu privire la examinarea și avizarea proiectului de
hotărâre a Parlamentului pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 433/1990
cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova;
 Decizia nr. 65 din 02 martie 2022 cu privire la examinarea și avizarea proiectului hotărârii
Guvernului cu privire la crearea Consiliului coordonator pentru asigurarea securității
informaționale;

 Decizia nr. 77 din 11 martie 2022 cu privire la examinarea și avizarea proiectului de
hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind recensământul populației și locuințelor;
 Decizia nr. 78 din 11 martie 2022 cu privire la examinarea și avizarea repetată a
proiectului hotărârii Guvernului Cu privire la aprobarea cadrului național de monitorizare a
implementării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030.
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III. MONITORIZAREA RESPECTĂRII PREVEDERILOR CODULUI
SERVICIILOR MEDIA AUDIOVIZUALE
Activitatea de monitorizare a furnizorilor de servicii media audiovizuale
În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (5):
„Consiliul Audiovizualului exercită controlul:
a) din oficiu;
b) la sesizarea unei autorități publice;
c) ca urmare a petiției depuse de către o persoană fizică sau juridică”.
În lunile ianuarie-martie 2022, Consiliul Audiovizualului a supus monitorizării conținutul
serviciilor media audiovizuale a 27 de furnizori de servicii media, fiind descifrate 4944 ore 37 min.
34 sec. de emisie: 24 servicii media audiovizuale de televiziune: „Moldova-1”, „Moldova-2”,
„Publika TV”, „Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Primul în Moldova”, „NTV Moldova”, „TVR
Moldova”, „TV6”, „TV8”, „Jurnal TV”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „RTR Moldova”, „Canal 5”,
„Familia Domashny”, „Mega TV”, „N4”, „ITV”, „PEH TV”, „BRAVO TV”, „Cinema-1”,
„BTV”, „Orhei TV” și 3 furnizori de servicii media audiovizuale de radiodifuziune sonoră: „Radio
Moldova” „Hit FM” și „Radio Alla”.
a) Monitorizare din oficiu:
Din oficiu a fost supus monitorizării conținutul serviciilor media audiovizuale a 25 de
furnizori de servicii media, fiind descifrate 4765 ore 50 min. 18 sec. de emisie: 22 servicii media
audiovizuale de televiziune: „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Publika TV”, „Prime”, „Canal 2”,
„Canal 3”, „Primul în Moldova”, „NTV Moldova”, „TVR Moldova”, „TV6”, „TV8”, „Jurnal
TV”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „RTR Moldova”, „Canal 5”, „Familia”, „Mega TV”, „N4”, „ITV”,
„Bravo TV” și „Cinema 1”, și 3 furnizori de servicii media de radiodifuziune sonoră: „Radio
Moldova” „Hit FM” și „Radio Alla”.
Monitorizarea din oficiu s-a axat pe următoarele tematici:
 Respectarea prevederilor legale cu privire la protecția minorilor – 13 furnizori de servicii
media audiovizuale de televiziune, fiind descifrate 08 ore de emisie („Moldova-1”, „Moldova-2”,
„Publika TV”, „Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Primul în Moldova”, „NTV Moldova”, „TVR
Moldova”, „TV6”, „TV8”, „Jurnal TV” și „PRO TV CHIȘINĂU”).
 Respectarea prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale – asigurarea
informării corecte. Sesiunile de monitorizare la acest capitol au cuprins tematici ca: reflectarea de
către furnizorii de servicii media audiovizuale a conflictului militar din Ucraina și a crizei de
securitate din Europa de Est; reflectarea subiectului refugiaților din Ucraina în Republica Moldova
în cadrul serviciilor de programe ale furnizorilor naționali de servicii media; asigurarea echilibrului
și pluralismului politico-social. Prin urmare, au fost supuși monitorizării 14 furnizori de servicii
media de televiziune („NTV Moldova”, „RTR Moldova”, „Moldova-1”, „Moldova 2”, „Jurnal
TV”, „Prime”, „Primul în Moldova” „TVR Moldova”, „TV8”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal
3”, „TV6” „PRO TV Chișinău”) și 3 furnizori de servicii media de radiodifuziune sonoră („Radio
Moldova” „Hit FM” și „Radio Alla”), fiind descifrate 766 ore 29 min. 18 sec. de emisie.
 Respectarea prevederilor art. 4 din Codul serviciilor media audiovizuale – programele
audiovizuale locale – 13 furnizori de servicii media de televiziune, fiind descifrate 1638 ore de
emisie („Canal 2”, „Canal 3”, „Canal 5”, „Familia”, „Mega TV”, „N4”, „ITV”, „Primul în
Moldova”, „NTV Moldova”, „RTR Moldova”, „PEH TV”, „Bravo TV” și „Cinema 1”).
 Respectarea prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale
(Programe locale) – responsabilitățile culturale – 13 furnizori de servicii media de televiziune,
fiind descifrate 2184 ore de emisie („Canal 2”, „Canal 3”, „Canal 5”, „Familia”, „Mega TV”,
„N4”, „ITV”, „Primul în Moldova”, „NTV Moldova”, „RTR Moldova”, „PEH TV”, „Bravo TV”
și „Cinema 1”).
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 Respectarea art. 66 alin. (3) din Codul serviciilor media audiovizuale cu privire la
publicitate – 1 furnizor de servicii media audiovizuale de televiziune, fiind descifrată 01 oră 21
min. de emisie („RTR Moldova”).
 Respectarea prevederilor art. 25 alin. (4) lit. e) din Codul serviciilor media audiovizuale
referitor la utilizarea unui alt element de identificare decât cel indicat în dosarul funcțional al
furnizorului și aprobat de CA – 1 furnizor de servicii media de televiziune, fiind descifrate 168 ore
de emisie („BRAVO TV”).

3.1. Respectarea prevederilor legale cu privire la protecția minorilor
În cadrul ședinței publice din 12 ianuarie 2022, membrul Consiliului Audiovizualului,
Ruslan Mihalevschi s-a autosesizat asupra unui subiectul legat de bătaia care a avut loc la un club
de noapte din Chișinău, cu implicarea unui vlogger din Republica Moldova. Astfel, Ruslan
Mihalevschi a solicitat monitorizarea din oficiu a furnizorilor de servicii media naționali privind
condițiile de difuzare a acestui subiect și respectarea cerințelor legale în raport cu scenele violente
și modul de prelucrare tehnică a acestora.
Prin Decizia nr. 19 din 26 ianuarie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele
monitorizării principalelor buletine informative ale furnizorilor de servicii media vizați.
 Urmare a încălcărilor atestate de la prevederile art. 6 lit. a) din Decizia CA nr. 98
din 19 iulie 2012 Cu privire la clasificarea programelor audiovizuale în scopul protecției
minorilor, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu:
- amendă în mărime de 10 000 de lei „MEDIA RESURSE” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „TV6”, „Telestar Media” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „Canal 2”, „General Media Group Corp” SRL, fondatoarea serviciilor
media audiovizuale de televiziune „Prime” și „Publika TV”.
- amendă în mărime de 15 000 de lei ÎCS „PRODIGITAL” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU” și „Telestar Media” SRL, fondatoarea
serviciului media audiovizual de televiziune „Canal 3”.

3.2. Respectarea prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale
(Asigurarea informării corecte)
1. Prin Decizia nr. 1 din 12 ianuarie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele
monitorizării principalelor buletine de știri ale serviciilor media audiovizuale de televiziune:
„Moldova-1”, „Moldova-2”, „Pro TV Chișinău”, „TV8”, „NTV Moldova”, „Primul în Moldova”,
„Jurnal TV”, „TVR Moldova”, „TV6”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3” și ale postului
de radio „Radio Moldova”, în perioada 05-10 octombrie 2021. Monitorizarea a fost dispusă urmare
a demersului președintei Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și massmedia, Liliana Nicolaescu-Onofrei, care a solicitat efectuarea controlului serviciilor media
audiovizuale de televiziune „Moldova-1”, „NTV Moldova” și „Primul în Moldova”, la capitolul
asigurării informării corecte a publicului, în perioada 05-10 octombrie 2021.
Dat fiind faptul că membrii Consiliului Audiovizualului au constatat faptul că monitorizarea
serviciilor media audiovizuale de televiziune și radiodifuziune sonoră sus-menționate a fost
efectuată în baza unui singur criteriu al art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale, s-a propus
să fie inițiată o nouă monitorizare, pentru o altă perioadă, iar art. 13 din prezentul Cod să fie aplicat
în toată complexitatea sa.
2. Prin Ordinul nr. 17 A Cu privire la dispunerea procedurii de monitorizare a unor posturi
de televiziune din 25 februarie 2022, Consiliul Audiovizualului a decis monitorizarea, pe perioada
stării de urgență, a programelor audiovizuale de știri și de dezbateri, de informare în probleme de
interes public, inclusiv cele achiziționate/retransmise, ale serviciilor media audiovizuale de
televiziune: „NTV Moldova”, „Primul în Moldova” și „RTR Moldova”, pentru perioada 24
februarie 2022, ora 00:00 – 27 februarie 2022, ora 23:59, în care este reflectată criza de securitate
din regiune, prin prisma prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale.
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Prin Decizia nr. 61 din 02 martie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele
monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „NTV Moldova” și „RTR Moldova”,
care au atestat că furnizorii vizați au comis multiple încălcări de la prevederile art. 13 din Codul
serviciilor media audiovizuale.
 Prin urmare, pentru încălcările atestate, Consiliul Audiovizualului a sancționat:
pentru încălcarea prevederilor 13 alin. (1) lit. a) din Codul serviciilor media
audiovizuale
- cu avertizare publică: PP „Exclusiv Media” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „NTV Moldova” și „TV-Comunicații Grup” SRL, fondatoarea
serviciului media audiovizual de televiziune „RTR Moldova”.
pentru încălcarea prevederilor 13 alin. (1) lit. b) din Codul serviciilor media
audiovizuale
– cu avertizare publică: „TV-Comunicații Grup” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „RTR Moldova”.
- cu amendă mărime de 5 000 de lei, PP „Exclusiv Media” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „NTV Moldova” pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13
alin. (1) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale.
pentru încălcarea prevederilor 13 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale
- cu avertizare publică: „TV-Comunicații Grup” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „RTR Moldova”.
pentru încălcarea prevederilor 13 alin. (5) lit. e) din Codul serviciilor media
audiovizuale
- cu avertizare publică: „TV-Comunicații Grup” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „RTR Moldova”.
pentru încălcarea prevederilor 13 alin. (5) lit. f) din Codul serviciilor media
audiovizuale
– cu avertizare publică: „Exclusiv Media” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual
de televiziune „NTV Moldova”.
pentru încălcarea prevederilor 13 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale
- cu avertizare publică: PP „Exclusiv Media” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „NTV Moldova” și „TV-Comunicații Grup” SRL, fondatoarea
serviciului media audiovizual de televiziune „RTR Moldova”.
pentru încălcarea prevederilor 13 alin. (11) lit. c) Codul serviciilor media audiovizuale
- cu avertizare publică: PP „Exclusiv Media” SRL, fondatoarea serviciului media „NTV
Moldova” și „TV-Comunicații Grup” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de
televiziune „RTR Moldova”.
pentru încălcarea repetată a prevederilor 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media
audiovizuale:
- cu amendă în mărime de 5 000 de lei: PP „Exclusiv Media” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „NTV Moldova” și „TV-Comunicații Grup” SRL, fondatoarea
serviciului media audiovizual de televiziune „RTR Moldova” .
3. Prin Decizia nr. 46 din 16 februarie 2022, urmare a autosesizării membrului Consiliul
Audiovizualului, Ruslan Mihalevschi, a fost dispusă monitorizarea serviciilor media audiovizuale
de televiziune „Moldova-1”, „Jurnal TV”, „NTV Moldova”, „Prime” și „Primul în Moldova”
privind respectarea prevederilor art. 13 alin. (1), (4), (5), (6) și art. 17 alin. (3) din Codul serviciilor
media audiovizuale, în contextul subiectului potențialului conflict militar din Ucraina și a crizei de
securitate din Europa de Est.
Astfel, a fost stabilit că monitorizarea va cuprinde perioada 11-15 februarie 2022, pentru
programele locale și retransmise, difuzate în orele de maximă audiență, 19:00-22:00.
Prin Decizia nr. 62 din 02 martie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele
monitorizării furnizorilor de servicii media audiovizuale vizați, care au atestat că „Moldova-1”,
„Jurnal TV” și „Prime” nu au comis încălcări de la cadrul legal, în timp ce serviciul media „Primul
în Moldova” a comis încălcări grave de la prevederile art. 13 din Codul serviciilor media
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audiovizuale. Serviciul media audiovizual de televiziune „NTV Moldova” nu a prezentat
înregistrările solicitate de Consiliul Audiovizualului, motiv din care nu a fost posibilă monitorizarea
acestuia.
 Prin urmare, Consiliul Audiovizualului a sancționat,
pentru încălcarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul serviciilor media
audiovizuale,
- cu amendă de 5 000 de lei (neprezentarea înregistrărilor), PP „Exclusiv Media” SRL,
fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „NTV Moldova”.
pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Codul serviciilor media
audiovizuale,
- cu avertizare publică, „TELESISTEM-TV” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „Primul în Moldova”.
pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale,
- cu avertizare publică „TELESISTEM-TV” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual
de televiziune „Primul în Moldova”.
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul serviciilor
media audiovizuale,
- cu amendă în mărime de 10 000 de lei, „TELESISTEM-TV” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „Primul în Moldova”.
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor
media audiovizuale,
- cu amendă în mărime de 10 000 de lei, „TELESISTEM-TV” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „Primul în Moldova”.
4. Prin Decizia nr. 28 din 02 februarie 2022, Consiliul Audiovizualului a dispus
monitorizarea furnizorului public de servicii media „Moldova-1” privind respectarea art. 13 alin.
(9) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării membrului Ruslan Mihalevschi.
Prin Decizia nr. 64 din 02 martie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele
monitorizării furnizorului public de servicii media „Moldova -1”.
Urmare a analizei cantitative s-a atestat că „Moldova -1”, în perioada de raport, a realizat
emisiuni politice și reportaje cu subiecte de interes public, de natură politică, economică, socială în
cadrul cărora au fost prezentate pozițiile (opiniile), atât ale reprezentanților puterii, cât și ale
opoziției parlamentare și extraparlamentare.
Consiliul Audiovizualului a luat act de rezultatele monitorizării.
5. Prin Decizia nr. 24 din 26 ianuarie 2022, Consiliul Audiovizualului a decis monitorizarea
programului audiovizual „Новые русские сенсации”: „Я вам не Петя!”, difuzată de serviciul
media audiovizual de televiziune „NTV Moldova” la 23 ianuarie 2022.
Prin Decizia nr. 68 din 04 martie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele
monitorizării serviciului media de televiziune „NTV Moldova”.
Prin urmare, pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul
serviciilor media audiovizuale,
 Consiliul Audiovizualului a sancționat PP „Exclusiv Media” SRL, fondatoarea
serviciului media audiovizual de televiziune „NTV Moldova”, cu amendă în mărime de 10 000 de
lei.
6. Prin Decizia nr. 58 din 23 februarie 2022, Consiliului Audiovizualului a decis extinderea
monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „Moldova-1”, „Jurnal TV”, „NTV
Moldova”, „Prime” și „Primul în Moldova” privind respectarea prevederilor art. 13 alin. (1), (4),
(5), (6) și art. 17 alin. (3) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării membrului
Ruslan Mihalevschi.
Prin Decizia nr. 74 din 11 martie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele
monitorizării furnizorilor de servicii media audiovizuale vizați, care au atestat că „Moldova-1”,
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„Jurnal TV” și „Prime” nu au comis încălcări de la cadrul legal, în timp ce serviciul media „Primul
în Moldova” și „NTV Moldova” au comis încălcări grave de la prevederile art. 13 din Codul
serviciilor media audiovizuale.
 Prin urmare, Consiliul Audiovizualului a sancționat:
pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul serviciilor media
audiovizuale:
- cu amendă în mărime de 10 000 de lei, PP „Exclusiv Media” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „NTV Moldova”.
- cu amendă în mărime de 10 000 de lei, „TELESISTEM-TV” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „Primul în Moldova”, pentru încălcarea repetată.
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor
media audiovizuale:
- cu amendă în mărime de 10 000 de lei, PP „Exclusiv Media” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „NTV Moldova”.
- cu amendă în mărime de 10 000 de lei, „TELESISTEM-TV” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „Primul în Moldova”.
7. Prin Ordinul nr. 17 A Cu privire la dispunerea procedurii de monitorizare a unor posturi
de televiziune din 25 februarie 2022, Consiliul Audiovizualului a decis monitorizarea, pe perioada
stării de urgență, a programelor audiovizuale de știri și de dezbateri, de informare în probleme de
interes public, inclusiv cele achiziționate/retransmise, ale serviciilor media audiovizuale televiziune:
„NTV Moldova”, „Primul în Moldova” și „RTR Moldova”, pentru perioada 24 februarie 2022, ora
00:00 – 27 februarie 2022, ora 23:59, în care este reflectată criza de securitate din regiune, prin
prisma prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale.
Prin Decizia nr. 75 din 11 martie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele
monitorizării serviciului media, „Primul în Moldova”, care au atestat că furnizorul vizat a comis
multiple încălcări de la prevederile art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale.
 Prin urmare, Consiliul Audiovizualului a sancționat TELESISTEM-TV” SRL,
fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „Primul în Moldova”:
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul serviciilor
media audiovizuale:
- cu amendă în mărime de 5 000 de lei.
pentru repetată a prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media
audiovizuale:
- cu amendă în mărime de 5 000 de lei.
8. Prin Decizia nr. 67 din 02 martie 2022, Consiliul Audiovizualului a dispus monitorizarea
serviciului media audiovizual de televiziune „RTR Moldova”, pentru perioadele: 06 februarie, orele
19:00-24:00; 11, 12, 13, 14 și 15 februarie, orele 19:00-24:00; 20 februarie, orele 19:00-24:00; 21
februarie, orele 20:00-24:00 și 22 februarie, orele 00:00-24:00, privind respectarea prevederilor art.
13 alin. (1), (4), (5), (6) și art. 17 alin. (3) din Codul serviciilor media audiovizuale.
Prin Decizia nr. 82 din 17 martie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele
monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „RTR Moldova”, atestând numeroase
grave încălcări de la prevederile art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale.
 Urmare a încălcărilor atestate, Consiliul Audiovizualului a sancționat „TV – Comunicații
Grup” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „RTR Moldova”:
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor
media audiovizuale:
- cu amendă în mărime de 10 000 de lei.
pentru încălcarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul serviciilor media
audiovizuale:
- cu amendă în mărime de 10 000 de lei (neprezentarea înregistrărilor).
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9. Prin Decizia nr. 81 din 11 martie 2022, Consiliul Audiovizualului a dispus monitorizarea
programului informativ „Știrile orei 19:00” din 09 martie 2022, difuzat de serviciul media
audiovizual de televiziune „NTV Moldova”, privind respectarea prevederilor art. 13 din Codul
serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării membrului Consiliul Audiovizualului, Orest
Dabija.
Prin Decizia nr. 83 din 17 martie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele
monitorizării programului vizat.
 Urmare a încălcărilor atestate, Consiliul Audiovizualului a sancționat PP „Exclusiv
Media” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „NTV Moldova”:
pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. c) din Codul serviciilor media
audiovizuale:
- cu avertizare publică.
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Codul serviciilor
media audiovizuale:
- cu amendă în mărime de 5 000 de lei.
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul serviciilor
media audiovizuale:
- cu amendă în mărime de 10 000 de lei.
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor
media audiovizuale:
- cu amendă în mărime de 10 000 de lei.
10. Prin Decizia nr. 88 din 17 martie 2022, Consiliul Audiovizualului a dispus
monitorizarea principalelor buletine de știri difuzate în cadrul serviciilor de programe ale
furnizorilor naționali de servicii media, în contextul reflectării subiectului refugiaților din Ucraina
în Republica Moldova, privind respectarea prevederilor art. 11 alin. (2) lit. a), art. 13 alin. (1) lit. a)
și b), alin. (6) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării președintei
Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu-Eșanu.
Prin Decizia nr. 98 din 30 martie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat și a luat act de
rezultatele monitorizării principalelor buletine de știri, difuzate de serviciile media naționale
audiovizuale de televiziune: „Moldova – 1”, „Moldova 2”, „Radio Moldova” „Primul în Moldova”,
„NTV Moldova, „TVR Moldova”, „Prime”, „TV8”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”, „TV6”,
„Jurnal TV”, și „PRO TV Chișinău”, în perioada 14-20 martie 2022.
11. Prin Decizia nr. 80 din 11 martie 2022, Consiliul Audiovizualului a dispus
monitorizarea programului informativ „Вести-Moldova”, difuzat de serviciul media audiovizual de
televiziune „RTR Moldova”, la 03.03.2022, ora 19:00, și 04.03.2022, ora 19:00, privind respectarea
prevederilor art. 13 alin. (1) lit. (b), alin. (4) și art. 66 alin. (3) din Codul serviciilor media
audiovizuale.
Prin Decizia nr. 89 din 23 martie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele
monitorizării și a sancționat „TV-Comunicații Grup” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „RTR Moldova”:
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul serviciilor
media audiovizuale:
- cu amendă în mărime de 5000 de lei.
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale:
- cu amendă în mărime de 5000 de lei.
Totodată, Consiliul Audiovizualului a sancționat furnizorul de servicii media vizat și pentru
încălcarea prevederilor art. 63 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale:
- cu 2 amenzi a câte 8 000 de lei, pentru fiecare caz atestat.
12. Prin Ordinul nr. 18 A din 25 februarie 2022 Cu privire la dispunerea procedurii de
monitorizare a unor posturi de radio a fost dispusă monitorizarea programelor audiovizuale de știri
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și de dezbateri, de informare în probleme de interes public inclusiv cele achiziționate/ retransmise,
ale serviciilor media audiovizuale de radiodifuziune sonoră: „Radio ALLA” și „Hit FM”, în care se
reflectă conflictul armat din regiune.
Prin Decizia nr. 90 din 23 martie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele
monitorizării serviciilor media audiovizuale de radiodifuziune sonoră „Hit FM” și „Radio Alla”, în
perioada 24-27 februarie 2022.
 Prin urmare, pentru încălcările atestate, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu
avertizări publice: „RADIO HIT” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune
sonoră „Hit FM” și Radio Alla”:
pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Codul serviciilor media
audiovizuale;
pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul serviciilor media
audiovizuale;
pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale;
pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. a) din Codul serviciilor media
audiovizuale;
pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. a) din Codul serviciilor media
audiovizuale.

3.3. Respectarea prevederilor art. 4 și art. 19 din Codul serviciilor media
audiovizuale (Responsabilități culturale/Programe locale)
1. Prin Decizia nr. 7 din 12 ianuarie 2022, Consiliul Audiovizualului a decis efectuarea unei
monitorizări din oficiu a furnizorilor de servicii media la care au fost atestate abateri pe parcursul
anului 2021, privind respectarea prevederilor art. 4 și 19 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale.
Prin Decizia nr. 63 din 02 martie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele
monitorizării furnizorilor de servicii media: „Canal 2”, „Canal 3”, „Canal 5”, „Familia”, „Mega
TV”, „N4”, „ITV”, „Primul în Moldova”, „NTV Moldova”, „RTR Moldova”, „PEH TV”, „Bravo
TV” și „Cinema 1”.
 Prin urmare, pentru încălcările atestate, Consiliul Audiovizualului a sancționat:
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din Codul serviciilor media
audiovizuale:
- cu avertizare publică PP „Exclusiv Media” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual
de televiziune „NTV Moldova”.
- cu amendă în mărime de 8 000 de lei, „Telestar Media” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „Canal 2”, pentru încălcări repetate.
- cu amendă în mărime de 8 000 de lei, „Telestar Media” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „Canal 3”, pentru încălcări repetate.
- cu amendă în mărime de 8 000 de lei, „TELESISTEM TV” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „Primul în Moldova”, pentru încălcări repetate.
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. d) din Codul serviciilor media
audiovizuale:
- cu avertizare publică, „SELECTCANAL-TV” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „N4”.
- cu avertizare publică, „Real Radio” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de
televiziune „Familia”.
- cu amendă în mărime de 15 000 de lei, „MEDIA PRO GROUP” SRL, fondatoarea
serviciului media audiovizual de televiziune „ITV”.
- cu amendă în mărime de 18 000 de lei, „TV-Comunicații Grup” SRL, fondatoarea
serviciului media audiovizual de televiziune „RTR Moldova”, pentru încălcări repetate.
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- cu amendă în mărime de 16 000 de lei, „A.Video-Content” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „Cinema 1”, pentru încălcări repetate.
- cu amendă în mărime de 20 000 de lei, „MEDIA PRODUCTION TV” SRL, fondatoarea
serviciului media audiovizual de televiziune „PEH TV, pentru încălcări repetate.
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale:
– cu avertizare publică, „Media Content Distribution” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „Canal 5”.
- cu amendă în mărime de 5 000 de lei, „Telestar Media” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „Canal 2”, pentru încălcări repetate.
- cu amendă în mărime de 6 000 de lei, „Telestar Media” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „Canal 3”, pentru încălcări repetate.
- cu amendă în mărime de 7 000 de lei, „Real Radio” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „Familia”.
- cu amendă în mărime de 20 000 de lei, „TV-Comunicații Grup” SRL, fondatoarea
serviciului media audiovizual de televiziune „RTR Moldova”, pentru încălcări repetate.
- cu amendă în mărime de 20 000 de lei, A.Video-Content” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „Cinema 1”, pentru încălcări repetate.
- cu amendă în mărime de 15 000 de lei, „MEDIA PRODUCTION TV” SRL, fondatoarea
serviciului media audiovizual de televiziune „PEH TV, pentru încălcări repetate.
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale:
- cu avertizare publică, „SELECTCANAL-TV” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „N4”.
- cu amendă în mărime de 15 000 de lei „MEDIA PRO GROUP” SRL, fondatoarea
serviciului media audiovizual de televiziune „ITV”.
- cu amendă în mărime de 17 000 de lei „A.Video-Content” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „Cinema 1”.
pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul serviciilor media
audiovizuale (neprezentarea înregistrărilor), cu amendă în mărime de 5 000 de lei, „BRAVO TV”
SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „Bravo TV”.
2. Prin Decizia nr. 66 din 02 martie 2022, Consiliul Audiovizualului a dispus monitorizarea
serviciului de programe al serviciului media audiovizual de televiziune „Bravo TV”, pentru o
perioadă de 7 zile (săptămână calendaristică), privind respectarea prevederilor art. 4 alin. (3), (7) și
art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale.
Prin Decizia nr. 99 din 30 martie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele
monitorizării și a sancționat „BRAVO TV” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de
televiziune „BRAVO TV”:
pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. d) din Codul serviciilor media
audiovizuale:
- cu amendă în mărime de la 14 000 de lei, pentru încălcări repetate.
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale:
- cu amendă în mărime de la 29 000 de lei, pentru încălcări repetate.
Totodată, Consiliul Audiovizualului a sancționat „BRAVO TV” SRL, fondatoarea
serviciului media audiovizual de televiziune „BRAVO TV” :
pentru încălcarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul serviciilor media
audiovizuale:
- cu amendă în mărime de 5 000 de lei (refuzul de a pune la dispoziția Consiliului
Audiovizualului înregistrările serviciului media solicitat).
pentru încălcarea prevederilor art. 25 alin. (4) lit. e) din Codul serviciilor media
audiovizuale:
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- cu amendă în mărime de 8 000 de lei (utilizarea un alt element de identificare decât cel
indicat în dosarul funcțional al furnizorului și aprobat de Consiliul Audiovizualului).

b) Monitorizare urmare a sesizărilor/petițiilor înregistrate la Consiliul
Audiovizualului
În trimestrul I, la Consiliul Audiovizualului au fost înregistrate 47 sesizări/petiții, dintre care
au fost examinate în cadrul ședințelor – 38 sesizări/petiții, celelalte sesizări nu au constituit obiect
al Codului serviciilor media audiovizuale sau care au vizat subiecte examinate în prealabil de
Consiliul Audiovizualului).
Urmare a sesizărilor/petițiilor au fost supuși monitorizării 11 furnizori de servicii media
(„Publika TV”, „Prime”, „Canal 3”, „NTV Moldova”, „Jurnal TV”, „Primul în Moldova”
„TV8”, „BTV”, „Orhei TV”, „TV6” și „ITV”), în total fiind descifrate 178 ore 47 min. 16 sec. de
emisie.
Sesiunile de monitorizare urmare a sesizărilor/petițiilor s-au axat pe următoarele dimensiuni:
 Respectarea prevederilor legale cu privire la protecția minorilor – 4 furnizori de servicii
media de televiziune, fiind descifrate 03 ore 24 min. de emisie („Publika TV”, „Prime”, „Canal
3” și „NTV Moldova”).
 Respectarea prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale (Asigurarea
informării corecte) – 6 furnizori deservicii media de televiziune, fiind descifrate 06 ore 23 min. 16
sec. de emisie („Jurnal TV”, „Primul în Moldova” „TV8”, „BTV”, „Orhei TV” și „TV6”).
 Respectarea prevederilor art. 25 alin. (4) lit. e) din Codul serviciilor media audiovizuale
(utilizarea un alt element de identificare decât cel indicat în dosarul funcțional al furnizorului și
aprobat de Consiliul Audiovizualului) – 1 furnizor de servicii media de televiziune, fiind descifrate
168 ore de emisie („ITV”).
 Respectarea prevederilor art. 14 din Codul serviciilor media audiovizuale (Dreptul la
replică sau la rectificare) – 1 furnizor de servicii media de televiziune, fiind descifrate 01 oră de
emisie („TV 8”).

3.4. Respectarea prevederilor legale cu privire la protecția minorilor
1. Prin Decizia nr. 2 din 12 ianuarie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat petiția nr.
46/CJI din 29.11.2021 din partea AO „Centrul pentru Jurnalism Independent” (CJI), prin care a fost
informat că la data de 21 noiembrie 2021, în jurul orelor 18:00-19:00, serviciul media audiovizual
de televiziune „Canal 3”, a difuzat un film artistic al cărui conținut poate afecta dezvoltarea fizică,
mintală și morală a minorilor. Totodată, se specifică că la difuzarea acestuia nu s-a ținut cont de
criteriile de clasificare a programelor audiovizuale.
 Urmare a încălcărilor atestate, Consiliul Audiovizualului a sancționat „Telestar Media”
SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „Canal 3” cu amendă în mărime de
10 000 de lei, pentru încălcarea prevederilor art. 2 din Decizia nr. 98 din 19 iulie 2012 Cu
privire la clasificarea programelor audiovizuale în scopul protecției minorilor.
2. Prin Decizia nr. 4 din 12 ianuarie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat petiția
Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC), prin care informează despre
faptul că serviciul media audiovizual de televiziune „Publika TV” a difuzat în cadrul buletinului de
știri din 14.12.2021, un subiect în care au fost făcute publice date cu caracter personal a două aflate
în situație de vulnerabilitate (imagini foto, nume, prenume, vârstă, alte caracteristici individuale,
inclusiv date despre membrii și istoricul familiei și adresa de domiciliu a bunicii.
 Urmare a încălcărilor atestate, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu avertizare
publică „General Media Group Corp” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de
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televiziune „Publika TV”, pentru încălcarea prevederilor art. 15 alin. (4) din Codul serviciilor
media audiovizuale.
3. Prin Decizia nr. 47 din 23 februarie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat petiția
nr. 50/CJI din 31.01.2022, din partea AO „Centrul pentru Jurnalism Independent”, prin care susține
că la 23 ianuarie 2022, în jurul orei 19.00, în cadrul serviciului media audiovizual de televiziune
„NTV Moldova”, a fost difuzată o ediție din serialul „Следствие вели с Леонидом Каневским”,
care a conținut scene care pot afecta în mod grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor.
Totodată, petiționarul invocă și faptul că în procesul de clasificare a programelor, furnizorul de
servicii media nu a ținut cont de criteriile respective.
 Urmare a încălcărilor atestate, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu avertizare
publică PP „Exclusiv Media” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune
„NTV Moldova”, pentru încălcarea prevederilor art. 15 alin. (6) din Codul serviciilor media
audiovizuale.
4. Prin Decizia nr. 49 din 23 februarie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat petiția
nr. 49/CJI din 31.01.2022, din partea AO „Centrul pentru Jurnalism Independent”, prin care susține
că la 22 ianuarie 2022, în jurul orelor 17:00-19:00 (în reluare, la 23 ianuarie, 16:00-18:00), serviciul
media audiovizual de televiziune „Prime”, a difuzat un film artistic care conține numeroase scene
de violență, bătăi sângeroase și un vocabular injurios, limbaj trivial și obscen cu potențialul de a
afecta în mod grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor. Totodată, petiționarul
specifică și faptul că în procesul de clasificare a programelor, furnizorul de servicii media nu a ținut
cont de criteriile respective.
 Urmare a încălcărilor atestate, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă în
mărime de 10 000 de lei „General Media Group Corp” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „Prime”, pentru încălcarea prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) din
Decizia nr. 98 din 19 iulie 2012 Cu privire la clasificarea programelor audiovizuale în scopul
protecției minorilor.
5. Prin Decizia nr. 50 din 23 februarie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat petiția
nr. 48/CJI din 31.01.2022 din partea Asociației Obștești „Centrul pentru Jurnalism Independent”,
prin care susține că la 08-09 ianuarie și 15-16 ianuarie, în jurul orei 21:00, serviciul media
audiovizual de televiziune „Canal 3” a difuzat câteva filme care conțin scene de violență fizică,
psihică, scene erotice, limbaj obscen, consum de tutun și băuturi alcoolice. Totodată, petiționarul
specifică și faptul că în procesul de clasificare a programelor, furnizorul de servicii media nu a ținut
cont de criteriile respective.
Dat fiind faptul că furnizorul de servicii media din motive tehnice nu a avut posibilitatea de
a prezenta înregistrările video solicitate, precum și din motivul neprezentării acestora de către AO
„Centrul pentru Jurnalism Independent”, monitorizarea filmelor indicate în petiție nu a fost posibilă.
 Prin urmare, Consiliul Audiovizualului a respins petiția nr. 48/CJI din 31.01.2022 din
partea Asociației Obștești „Centrul pentru Jurnalism Independent”.

3.5. Respectarea prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale
(Asigurarea informării corecte)
1. Prin Decizia nr. 3 din 12 ianuarie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat petiția f/nr.
din 19 noiembrie 2021 din partea dlui Ruslan Berlinschi, prin care informează că la 07.11.2021, în
cadrul programului de investigații jurnalistice „Cutia Neagră Plus” cu Mariana Rață, serviciul media
„TV 8” a realizat și difuzat un material video cu inserarea unor informații fictive și calomnioase cu
privire la activitatea sa profesională. Astfel, petiționarul invocă încălcarea prevederilor art. 13 alin.
(1) lit. a) și b), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale.
Rezultatele monitorizării au atestat că postul de televiziune „TV 8” a asigurat prezentarea
principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, fiind prezentate încercările jurnaliștilor (mesaj scris
și apel telefonic) de a solicita poziția celor vizați în investigație.
14 din 44

 Prin urmare, Consiliul Audiovizualului a respins sesizarea dlui Ruslan Berlinschi din 19
noiembrie 2021.
2. Prin Decizia nr. 6 din 12 ianuarie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat sesizarea
f/nr. din 16 decembrie 2021 din partea dlui Vladislav Schibin, judecător la Judecătoria Bălți, prin
care informează că la 16 decembrie 2021, pe site-ul www.btv.md a fost publicată o știre falsă, care
îi afectează imaginea în calitate de exponent al puterii judecătorești.
Urmare a verificării celor invocate în sesizare s-a atestat că știrea la care face referire
petiționarul a fost publicată pe pagina web a serviciului media audiovizual de televiziune „BTV” în
format text și nu cade sub incidența Codului serviciilor media audiovizuale din Republica Moldova.
 Astfel, Consiliul Audiovizualului a respins sesizarea f/nr. din data de 16 decembrie 2021
din partea dlui Vladislav Schibin.
3. Prin Decizia nr. 35 din 09 februarie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat petiția
dlui Vitalie Grabovschi, prin care informează că serviciul media audiovizual de televiziune „Jurnal
TV”, la 12 ianuarie 2022, în cadrul principalului buletin informativ de la ora 19:00, a relatat o știre
la difuzarea căreia au fost încălcate prevederile art. 13 alin. (1) lit. b), alin. (5) lit. a), lit. c), alin. (7),
alin. (14) din Codul serviciilor audiovizuale, pct. 4 din Regulamentul privind conținuturile
audiovizuale.
 În scopul examinării obiective a tuturor circumstanțelor sesizate, Consiliul
Audiovizualului a suspendat examinarea petiției dlui Vitalie Grabovschi.
4. Prin Decizia nr. 48 din 23 februarie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat petiția nr.
47/CJI din 31.01.2022, din partea AO „Centrul pentru Jurnalism Independent”, prin care comunică
că la 27, 28 și 29 decembrie 2021, în cadrul serviciului media audiovizual de televiziune „Primul în
Moldova” a fost retransmis talk-showl-ul „Время покажет”, produs de „Первый Канал” din
Federația Rusă, care conține elemente de dezinformare, mesaje de instigare la ură, discriminare și
un limbaj trivial și obscen, fapt care contravine prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale.
Urmare a monitorizării emisiunilor la care face trimitere petiționarul, au fost atestate
încălcări de la prevederile: art. 13 alin. (1) lit. a) și lit. b), alin. (6) lit. b) și art. 11 alin. (2) din
Codul serviciilor media audiovizuale, pct.181 și pct. 182 din Regulamentul privind
conținuturile audiovizuale.
Dat fiind faptul că perioada la care face referință AO „Centrul pentru Jurnalism Independent”
(27, 28, 29 decembrie 2021) a depășit termenul legal de păstrare a înregistrărilor de către furnizorul
de servicii media, iar link-urile la care face trimitere petiționarul sunt preluate de pe Youtube
(„Первый Канал” din Rusia), nu poate fi confirmată difuzarea integrală a emisiunii „Время
Покажет” de către serviciul media audiovizual de televiziune „Primul în Moldova”.
 Prin urmare, Consiliul Audiovizualului a respins petiția 47/CJI din 31.01.2022din partea
AO „Centrul pentru Jurnalism Independent”.
5. Prin Decizia nr. 76 din 11 martie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele
monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „TV 6” și „Orhei TV”, urmare a petiției
IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, prin care informează că serviciul
media audiovizual de televiziune „TV6” a difuzat, pe data de 18 ianuarie 2022, reportajul cu titlul:
„Șterge amenzile din baza de date și falsifică licitațiile, fiind protejat de un deputat PAS”, fost
angajat al Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică aduce acuzații grave la adresa
fostului șef” (același reportaj a fost preluat și difuzat și de serviciul media audiovizual de televiziune
„Orhei TV”), prin care a fost indusă în eroare opinia publică referitor la acest caz, răspândind
informații false și defăimătoare cu privire la instituție, încălcând, astfel, dreptul la respectul onoarei,
demnității și reputației profesionale, dreptul la prezumția nevinovăției, precum și principiul
informării corecte.
 Urmare a încălcărilor atestate, Consiliul Audiovizualului a sancționat „MEDIA
RESURSE” SRL, fondatoarea serviciilor media audiovizuale de televizune „TV 6” și „Orhei TV”
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cu avertizare publică pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul serviciilor
media audiovizuale.

3.6. Respectarea prevederilor art. 25 alin. (5) din Codul serviciilor media
audiovizuale (Licența de emisie)
Prin Decizia nr. 5 din 12 ianuarie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat petiția dlui
Cătălin Golban, administrator „Media Content Distribution” SRL, prin care informează că la data
de 15 octombrie și 18 noiembrie 2021, ora 08:00, „Media Pro Group” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „ITV”, în cadrul transmiterii/retransmiterii serviciilor media
audiovizuale a utilizat un alt semn distinctiv decât cel aprobat de Consiliul Audiovizualului.
 Urmare a încălcărilor atestate, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă în
mărime de 5 000 de lei „MEDIA PRO GROUP” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „ITV” pentru utilizarea unui alt element de identificare decât cel
aprobat de Consiliul Audiovizualului.

3.7. Respectarea prevederilor art. 14 din Codul serviciilor media audiovizuale
(Dreptul la replică sau la rectificare)
Prin Decizia nr. 25 din 02 februarie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat demersul
dlui Vlad Bilețchi, prin care informează despre faptul că la 29 septembrie 2021 a solicitat postului
de televiziune „TV 8” să îi acorde dreptul la replică în urma emisiunii „Cutia Neagră Plus”, difuzată
în data de 26 septembrie 2021, ora 19:45.
Rezultatele monitorizării programului de investigație „Cutia Neagră Plus”, difuzată la postul
de televiziune „TV 8”, se constată că a fost asigurată imparțialitatea prin prezentarea principalelor
puncte de vedere aflate în opoziție.
 Prin urmare, Consiliul Audiovizualului a respins demersul dlui Vlad Bilețchi.

3.8. Respectarea prevederilor art. 11 din Codul serviciilor media audiovizuale
(Respectarea drepturilor și libertăților)
Prin Decizia nr. 36 din 16 februarie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat demersul
Consiliului de Presă, cu privire la conținutul emisiunii „Echipa 902”, difuzată 13 decembrie 2021,
ora 18:30, de serviciul media audiovizual de televiziune „NTV Moldova”.
Din motivul neprezentării de către „NTV Moldova” a înregistrărilor emisiunii, dat fiind
faptul că a expirat termenul de păstrare a acestora, monitorizarea a fost imposibilă.
 Prin urmare, Consiliul Audiovizualului a respins demersul Consiliului de Presă din 20
ianuarie 2022.

3.9. Respectarea prevederilor art. 4 și art. 19 din Codul serviciilor media
audiovizuale (Responsabilități culturale/Programe locale)
Prin Decizia nr. 7 din 12 ianuarie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat petițiile f/nr.
din partea Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova, din 10, 17 și 29 noiembrie, 17
decembrie 2021 și 05 ianuarie 2022 (25 de petiții). Petiționarul informează că serviciile media
audiovizuale de televiziune „ITV”, „RTR Moldova”, „BRAVO TV”, „CTC” și „PEH TV”, în
perioadele 11-24 octombrie 2021, 25 octombrie – 07 noiembrie 2021, 08-21 noiembrie 2021, 22
noiembrie – 05 decembrie 2021 și 06-19 decembrie 2021, au comis încălcări de la prevederile art.
4 din Codul serviciilor media audiovizuale.
Asociația Patronală a Radiodifuzorilor din Moldova mai invocă faptul că serviciile media
audiovizuale de televiziune „ITV”, „RTR Moldova”, „BRAVO TV”, „CTC” și „PEH TV”, în
perioadele sus-menționate, au difuzat filme fără dublare/sonorizare sau subtitrare în limba română,
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astfel, fiind comise încălcări și de la prevederile art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale.
 Urmare a dezbaterilor publice, Consiliul Audiovizualului a dispus de a efectua o
monitorizare din oficiu a furnizorilor de servicii media la care au fost atestate abateri pe parcursul
anului 2021, privind respectarea prevederilor art. 4 și 19 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale (Monitorizare realizată, capitolul – Sesiuni de monitorizare din oficiu).

Activitatea de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe
audiovizuale
Consiliul Audiovizualului a efectuat, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (6), art. 73,
art. 74, art. 75 din Codul serviciilor media audiovizuale, în perioada 21-27 decembrie 2021,
monitorizarea, câte 2-3 ore de emisie, serviciile de programe ale posturilor de televiziune: „Gurinel
TV”, „NTV Moldova”, „Accent TV”, „Agro TV Moldova” și „TV-Găgăuzia”, pe parcursul a 3 zile
calendaristice, dintre care o zi de week-end.
Rezultatele monitorizării au atestat în perioada de raport următoarele:
 Postul de televiziune „NTV Moldova” nu a comis devieri a nivelului tăriei sonore între
programe audiovizuale și comunicări comerciale audiovizuale;
 Postul de televiziune „Gurinel TV” a comis 4 devieri a nivelului tăriei sonore între
programe audiovizuale și comunicări comerciale audiovizuale;
 Postul de televiziune „Accent TV” a comis 2 devieri a nivelului tăriei sonore între
programe audiovizuale și comunicări comerciale audiovizuale;
 Postul de televiziune „Agro TV Moldova” a comis 5 devieri a nivelului tăriei sonore între
programe audiovizuale și comunicări comerciale audiovizuale;
 Postul public de televiziune „TV-Găgăuzia” a comis 7 devieri a nivelului tăriei sonore
între programe audiovizuale și comunicări comerciale audiovizuale.
Programul/softul utilizat de Consiliul Audiovizualului pentru a monitoriza nivelul tăriei
sonore admite o marjă de eroare de 0,3 LUFS, care este luată în considerare la întocmirea raportului
de monitorizare.
 Prin Decizia nr. 14 din 19 ianuarie 2022, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu
amendă în valoare de 5.000 de lei „GURINEL MEDIA” SRL (fondatoarea postului de
televiziune „Gurinel TV”), „TELESISTEM TV” SRL (fondatoarea postului de televiziune
„Accent TV”), „JEVISE” SRL (fondatoarea postului de televiziune „Agro TV Moldova”) și
Compania Publică „Găgăuziya Radio Televizionu” (fondatoarea postului public de
televiziune „TV-Găgăuzia”), pentru încălcarea prevederilor art. 63 alin. (6) din Codul
serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. l) din Codul serviciilor
media audiovizuale al Republicii Moldova.
SANCȚIUNI: În perioada de referință, pentru nerespectarea legislației care reglementează
activitatea în domeniul audiovizualului, Consiliul Audiovizualului a aplicat furnizorilor de servicii
media de televiziune și radiodifuziune sonoră sancțiuni sub formă de:
- Avertizare publică: 30;
- Amendă în valoare de 5 000 de lei: 17;
- Amendă în valoare de 6 000 de lei: 1;
- Amendă în valoare de 7 000 de lei: 1;
- Amendă în valoare de 8 000 de lei: 6;
- Amendă în valoare de 10 000 de lei: 17;
- Amendă în valoare de 14 000 de lei: 1;
- Amendă în valoare de 15 000 de lei: 6;
- Amendă în valoare de 16 000 de lei: 1;
- Amendă în valoare de 17 000 de lei: 1;
- Amendă în valoare de 18 000 de lei: 1;
- Amendă în valoare de 20 000 de lei: 3;
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- Amendă în valoare de 29 000 de lei: 1.
Detaliere în Anexa nr. 2.
Diagrama nr. 1. Sancțiuni aplicate serviciilor media audiovizuale de televiziune

Diagrama nr. 2. Sancțiuni aplicate serviciilor media audiovizuale de radiodifuziune sonoră
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Activitatea de monitorizare a distribuitorilor de servicii media audiovizuale
1. La data de 20 ianuarie 2022, Consiliul Audiovizualului a efectuat un control de
identificare a activității de retransmisiune/neretransmisiune a posturilor de televiziune fără actul
permisiv (Autorizația de retransmisiune) emis de Consiliul Audiovizualului a „JELANSTE” SRL
în s. Piatra, r-nul Orhei. Astfel, s-a constatat că acest distribuitor de servicii media retransmite 27
de posturi TV fără actul permisiv (autorizația de retransmisiune) emis de Consiliul Audiovizualului,
prin care unui distribuitor de servicii media i se acordă dreptul de a retransmite o ofertă de servicii
media audiovizuale.
„JELANSTE” SRL a activat anterior în baza Autorizației de retransmisiune seria AB nr.
000204 din 03.07.15, al cărei termen de valabilitate a expirat la 03 iulie 2021.
 Prin Decizia nr. 38 din 16 februarie 2022, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu
amendă în valoare de 15.000 de lei „JELANSTE” SRL, conform dispoziției art. 84 alin. (7) lit.
a) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru retransmisiunea serviciilor media
audiovizuale fără autorizație de retransmisiune în s. Piatra, r-nul Orhei.
Este de specificat faptul că prin cererea f/nr. din 20 ianuarie 2022, „JELANSTE” SRL a
solicitat Consiliului Audiovizualului eliberarea autorizației de retransmisiune pentru studioul de
televiziune prin cablu „JELANSTE” din satele Piatra, Jeloboc și Pohorniceni (r-nul Orhei).
 Prin Decizia nr. 39 din 16 februarie 2022, acest distribuitor de servicii media a obținut
autorizația de retransmisiune pe o perioadă de zece ani.
2. În data de 22 și 24 februarie 2022, Consiliul Audiovizualului a verificat respectarea
cerințelor legislației din domeniul comunicației audiovizuale, a condițiilor la autorizațiile de
retransmisiune și a deciziilor Consiliului Audiovizualului la distribuitorii de servicii media:
„SPACE MEDIA” SRL, „CosComSat” SRL, „INTERKIWINET” SRL, „TELE-LUCI” SRL,
„REVAFAR-COM” SRL, „SEBIS SAT” SRL și „SV STANDART” SRL. Controlul a fost efectuat
în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (4) lit. a) și art. 83 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor
media audiovizuale.
 Prin Decizia nr. 93 din 23 martie 2022, în temeiul controlului efectuat și a celor constatate,
precum și în conformitate cu prevederile Codului serviciilor media audiovizuale, adoptat prin Legea
nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului:
- A sancționat cu avertizare publică „INTERKIWINET” SRL (fondatoarea studioului TV
„KIWI TV” din s. Piatra, r-nul Orhei), conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor
media audiovizuale, pentru nerespectarea obligației de retransmisiune a serviciilor de televiziune în
limba română și serviciilor de televiziune cu subtitrare/dublare în limba română în proporție de cel
puțin 50% din numărul total de servicii media audiovizuale retransmise, prevăzută la art. 55 alin.
(3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale;
- A sancționat cu amendă în valoare de 5.000 de lei „SV STANDART” SRL (fondatoarea
studioului de televiziune „SV STANDART” din s. Holercani, r-nul Dubăsari), conform dispoziției
art. 84 alin. (5) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea ofertei de
servicii media audiovizuale retransmise, aprobată prin Decizia nr. 10/73 din 26 mai 2017, și cu
avertizare publică, conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale,
pentru nerespectarea obligației de retransmisiune a serviciilor de televiziune „must carry”, prevăzută
la art. 55 alin. (2) lit. b) din Cod;
- A sancționat cu avertizare publică „TELE-LUCI” SRL (fondatoarea studioului de
televiziune „OTV” din mun. Orhei), conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale, pentru nerespectarea obligației de retransmisiune a serviciilor de televiziune „must
carry”, prevăzută la art. 55 alin. (2) lit. b) din Cod;
- A sancționat cu avertizare publică „CosComSat” SRL (fondatoarea studioului TV „TV
Select” din s. Mitoc, r-nul Orhei), conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale, pentru nerespectarea obligației de retransmisiune a serviciilor de televiziune „must
carry”, prevăzută la art. 55 alin. (2) lit. b) din Cod.
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SANCȚIUNI: În perioada de referință, pentru nerespectarea legislației care reglementează
activitatea în domeniul audiovizualului, Consiliul Audiovizualului a aplicat distribuitorilor de
servicii media sancțiuni sub formă de:
- Avertizare publică: 4;
- Amendă în valoare de 5 000 de lei: 1;
- Amendă în valoare de 15 000 de lei: 1.
Detaliere în Anexa nr. 2.
Diagrama nr. 3. Sancțiuni aplicate distribuitorilor de servicii media
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IV. ACTIVITATEA DE LICENȚIERE ȘI AUTORIZAȚIE
Eliberarea/ extinderea reperfectarea licențelor de emisie
În trimestrul I al anului 2022, Consiliul Audiovizualului a eliberat 8 licențe de emisie: 2 –
pentru o nouă instituție audiovizuală („WE SPORT TV” și „Noroc TV” ), 5 – ca urmare a prelungirii
licenței de emisie („Eco FM”, „Canal 3”, „Media TV”, „Radio MEDIA” și „10 TV”) și 1 – ca urmare
a reperfectării licenței de emisie („Jurnal TV”).
Ca rezultat al demersurilor parvenite din partea furnizorilor de servicii media și drept urmare
a acțiunilor ce țin de procedura de activitate, Consiliul Audiovizualului a reperfectat 13 licențe de
emisie („Agro TV Moldova”, „Bugeac FM”, „Radio Plai”, „ITV”, „Cinema 1”, „Русское
Любимое/Russkoe Liubimoe”, „Cotidianul TV-CTV”, „Moldova 2”, „Studio-L”, „BAS TV”, „HIT
FM”, „MEGA TV” și „MEGA HIT FM”).
Diagrama nr. 4. Activitatea de licențiere

La cererea titularului de licență de emise și urmare a procedurii de activitate, Consiliul
Audiovizualului a aprobat 12 structuri ale serviciilor media audiovizuale ale furnizorilor de servicii
media.
Astfel:
Decizia nr. 9 din 12 ianuarie 2022 – Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței
de emisie AO „FEDERAȚIA MOLDOVENEASCĂ DE FOTBAL” pentru postul de televiziune
„WE SPORT TV”:
- A fost eliberată licența de emisie pentru postul de televiziune „WE SPORT TV”, al cărui
serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară, în format:
Tematic – domeniul: Sport, prevăzut de proiectul editorial și Structura serviciului media audiovizual
de programe pentru postul de televiziune „WE SPORT TV”;
- A fost aprobată Structura serviciului media audiovizual pentru postul de televiziune „WE
SPORT TV”;
- Au fost aprobate elementele de identificare ale serviciului media audiovizual al postului
de televiziune „WE SPORT TV”.
Decizia nr. 10 din 12 ianuarie 2022 – Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare
a licenței de emisie:
- Au fost reperfectate (cu eliberarea unor formulare noi) Condițiile la Licența de emisie
seria A MMI nr. 002136 din 10.07.2015, eliberată „JEVISE” SRL pentru postul de televiziune
„Agro TV Moldova” (Anexa nr. 2), prin modificarea elementelor de identificare a serviciului media
audiovizual;
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- Au fost reperfectate (cu eliberarea unor formulare noi) Condițiile la Licența de emisie
seria AC nr. 000773 din 26.04.2019, eliberată „RTV-MEDIA-CENTR” SRL pentru postul de radio
„Bugeac FM”, prin substituirea localității Dezghincea cu mun. Comrat, pe frecvența 91,0 MHz,
P.A.R. = 19,0 dBW, în sectorul de emisie 250-80˚/ 8dBW (până la 11 dBW), coordonatele
geografice ale pilonului: 28˚37'41.86''E / 46˚18'13.41''N, înălțimea centrului fazic al antenei de la
nivelul pământului 25 metri, polarizarea verticală, și excluderea din genul de activitate a frecvenței
radio 69,74 MHz – Comrat.
Decizia nr. 15 din 19 ianuarie 2022 – Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare
a licențelor de emisie:
- Au fost reperfectate (cu eliberarea unor formulare noi) Condițiile la Licența de emisie
seria A MMI nr. 002153 din 29.01.2021, eliberată „Radio Plai” SRL pentru postul de radio „Radio
Plai”, prin excluderea din genul de activitate a frecvenței radio 96,6 MHz – Cantemir;
- Au fost reperfectate (cu eliberarea unor formulare noi) Condițiile la licența de emisie seria
A MMI nr. 002165 din 23.04.2015 și Anexa nr. 2 la Condițiile la licenței de emisie, eliberate
„MEDIA PRO GROUP” SRL pentru postul de televiziune „ITV”, prin modificarea elementelor de
identificare a serviciului media audiovizual.
Decizia nr. 20 din 26 ianuarie 2022 – Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a
licenței de emisie eliberată „A.VIDEO-CONTENT” pentru postul de televiziune „CTC”:
- Au fost reperfectate (cu eliberarea unor formulare noi) Condițiile la Licența de emisie
seria A MMI nr. 002140 din 24.07.2020, eliberate „A.VIDEO-CONTENT” SRL pentru postul de
televiziune „CTC”, prin schimbarea denumirii postului de televiziune din: „CTC” în: „Cinema 1”;
- Au fost aprobate elementele de identificare ale serviciului media audiovizual al postului
de televiziune „Cinema 1”.
Decizia nr. 20 din 26 ianuarie 2022 – Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare
a licențelor de emisie:
- Au fost reperfectate (cu eliberarea unor formulare noi) Condițiile la Licența de emisie
seria A MMI nr. 002144 din 13.10.2016, eliberate „NG Production” SRL pentru postul de radio
„Like FM – Russkoe Radio”, prin schimbarea denumirii postului de radio din: „Like FM – Russkoe
Radio” în: „Русское Любимое/Russkoe Liubimoe”;
- A fost aprobată Structura serviciului media audiovizual pentru postul de radio „Русское
Любимое/Russkoe Liubimoe”;
- Au fost reperfectate (cu eliberarea unor formulare noi) a Condițiilor la Licența de emisie
seria A MMI nr. 002147 din 23.10.2020, eliberate AO „People For Free Media” pentru postul de
televiziune „Cotidianul TV-CTV”;
- A fost aprobată Structura serviciului media audiovizual pentru postul de televiziune
„Cotidianul TV-CTV”.
Decizia nr. 37 din 16 februarie 2022 – Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței
de emisie „NOROC MEDIA” SRL pentru postul de televiziune „Noroc TV”:
- A fost eliberată licența de emisie pentru postul de televiziune „Noroc TV”, al cărui
serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară și pe pagina
web www.noroctv.md, în format: Tematic – domeniul: Muzical, prevăzut de proiectul editorial și
Structura serviciului media audiovizual de programe pentru postul de televiziune „Noroc TV”;
- A fost aprobată Structura serviciului media audiovizual pentru postul de televiziune
„Noroc TV”;
- Au fost aprobate elementele de identificare ale serviciului media audiovizual al postului
de televiziune „Noroc TV”.
Decizia nr. 51 din 23 februarie 2022 – Cu privire la examinarea unor cereri de prelungire a
licenței de emisie:
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- A fost prelungită licența de emisie seria A MMI nr. 002115 din 29.04.2016 (cu eliberarea
unor formulare noi a Condițiilor la Licența de emisie), pentru o perioadă de nouă ani, Instituției
Publice Compania „Teleradio-Moldova” pentru postul public de televiziune „Moldova 2”, al cărui
serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară, prin
Multiplexul A și pe pagina web www.trm.md, în format: Generalist, prevăzut de Proiectul editorial
și Structura serviciului media audiovizual de programe pentru postul public de televiziune
„Moldova 2”;
- A fost aprobată Structura serviciului media audiovizual pentru postul public de
televiziune „Moldova 2”;
- Au fost aprobate elementele de identificare ale serviciului media audiovizual al postului
public de televiziune „Moldova 2”;
- A fost prelungită licența de emisie seria AC nr. 000077 din 29.04.2015 (cu eliberarea unui
formular nou), pentru o perioadă de nouă ani, AO „Media-Grup MERIDIAN” pentru postul de radio
„Eco FM”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat pe frecvențele: 98,5 MHz – ȘtefanVodă, P.A.R. – 33,0 dBW; 97,6 MHz – Fălești, P.A.R. maximă – 20,0 dBW, reducere în sectorul
1100 – 1400 până la P.A.R. – 15,5 dBW, polarizarea – verticală, înălțimea efectivă maximă a antenei
– 87 m.; 100,2 MHz – Sângerei, P.A.R. – 19,0 dBW; 104,4 MHz – Anenii Noi, P.A.R. – 24,0 dBW și
88,9 MHz – Ungheni, P.A.R. – 22,0 dBW și pe pagina web www.ecofm.md;
- A fost aprobată Structura serviciului media audiovizual pentru postul de radio „Eco FM”.
Decizia nr. 69 din 04 martie 2022 – Cu privire la examinarea unor cereri de prelungire a
licenței de emisie:
- A fost prelungită licența de emisie seria A MMI nr. 002186 din 07.05.2015 (cu eliberarea
unui formular nou), pentru o perioadă de nouă ani, „Telestar Media” SRL pentru postul de
televiziune „Canal 3”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor
de servicii din țară și pe pagina web www.canal3.md;
- A fost aprobată Structura serviciului media audiovizual pentru postul de televiziune
„Canal 3”;
- Au fost aprobate elementele de identificare ale serviciului media audiovizual al postului
de televiziune „Canal 3”;
- A fost prelungită licența de emisie seria A MMI nr. 002118 din 07.05.2015 (cu eliberarea
unor formulare noi a Condițiilor la Licența de emisie), pentru o perioadă de nouă ani, „Studio-L”
SRL pentru postul de televiziune „Studio-L”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin
rețelele distribuitorilor de servicii din țară;
- A fost aprobată Structura serviciului media audiovizual pentru postul de televiziune
„Studio-L”;
- Au fost aprobate elementele de identificare ale serviciului media audiovizual al postului
de televiziune „Studio-L”;
- A fost prelungită licența de emisie seria A MMI nr. 002124 din 07.05.2015 (cu eliberarea
unor formulare noi a Condițiilor la Licența de emisie), pentru o perioadă de nouă ani, „LV-Topal”
SRL pentru postul de televiziune „BAS TV”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin
rețelele distribuitorilor de servicii din țară;
- A fost aprobată Structura serviciului media audiovizual pentru postul de televiziune
„BAS TV”;
- Au fost aprobate elementele de identificare ale serviciului media audiovizual al postului
de televiziune „BAS TV”;
- A fost prelungită licența de emisie seria AC nr. 000072 din 07.05.2015 (cu eliberarea
unui formular nou), pentru o perioadă de nouă ani, „PRO MEDIA” SRL pentru postul de televiziune
„Media TV”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de
servicii din țară și pe pagina web www.mediatv.md;
- A fost aprobată Structura serviciului media audiovizual pentru postul de televiziune
„Media TV”;
- Au fost aprobate elementele de identificare ale serviciului media audiovizual al postului
de televiziune „Media TV”;
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- A fost prelungită licența de emisie seria AC nr. 000074 din 07.05.2015 (cu eliberarea unui
formular nou), pentru o perioadă de nouă ani, „PRO MEDIA” SRL pentru postul de radio „Radio
MEDIA”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat pe frecvența: 104,4 MHz – Cimișlia,
P.A.R. – 22,0 dBW și pe pagina web www.radiomedia.md;
- A fost aprobată Structura serviciului media audiovizual pentru postul de radio „Radio
MEDIA”.
Decizia nr. 84 din 17 martie 2022 – Cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței
de emisie eliberată PP „TIMPUL DE DIMINEAȚĂ” pentru postul de televiziune „10 TV”:
- A fost prelungită licența de emisie seria AC nr. 000701 din 17.05.2016 (cu eliberarea unui
formular nou), pentru o perioadă de nouă ani, Publicației Periodice „TIMPUL DE DIMINEAȚĂ”
pentru serviciul media de televiziune „10 TV”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat
prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară;
- A fost aprobată Structura serviciului media audiovizual pentru serviciul media de
televiziune „10 TV”;
- Au fost aprobate elementele de identificare ale serviciului media audiovizual de
televiziune „10 TV”.
Decizia nr. 92 din 23 martie 2022 – Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a
licențelor de emisie:
- Au fost reperfectate (cu eliberarea unor formulare noi) Condițiile la Licența de emisie
seria A MMI nr. 002128 din 25.09.2014, eliberată „RADIO HIT” SRL pentru serviciul media
audiovizual de radiodifuziune sonoră „HIT FM”, prin excluderea din genul de activitate a
frecvențelor: 107,3 MHz – Ocnița și 89,90 MHz – Leova;
- Au fost reperfectate (cu eliberarea unor formulare noi) Condițiile la Licența de emisie
seria A MMI nr. 002172 din 01.03.2020, eliberate „REAL RADIO” SRL pentru serviciul media
audiovizual de televiziune „MEGA TV” (Anexa nr. 2), prin modificarea elementelor de identificare
a serviciului media audiovizual.
Decizia nr. 101 din 30 martie 2022 – Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a
licențelor de emisie:
- A fost reperfectată (cu eliberarea unui formular nou) Licența de emisie seria A MMI nr.
002135 din 03.07.2009, eliberată ICS „REFORMA ART” SRL pentru serviciul media audiovizual
de televiziune „Jurnal TV”, prin includerea în genul de activitate difuzarea serviciului de programe
prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară și pe paginile web: www.jurnal.md;
www.jurnaltv.md; jurnalfm.md, și excluderea din genul de activitate difuzarea serviciului de
programe prin satelit;
- Au fost reperfectate (cu eliberarea unor formulare noi) a Condițiilor la Licența de emisie
seria AC nr. 000776 din 18.12.2014, eliberate „General Media Group Corp.” SRL pentru serviciul
media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Muz FM”, prin includerea în genul de activitate
difuzarea serviciului de programe pe pagina web: www.megahitfm.md, schimbarea denumirii
serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră din: „Muz FM” în: „MEGA HIT FM” și
aprobarea Structurii serviciului media audiovizual pentru serviciul media audiovizual de
radiodifuziune sonoră;
- A fost aprobată Structura serviciului media audiovizual pentru serviciul media
audiovizual de radiodifuziune sonoră „MEGA HIT FM”.
Totodată:
Prin Decizia nr. 8 din 12 ianuarie 2022, Consiliul Audiovizualului a respins cererea nr. 159801 din 01 noiembrie 2021 a „KSA MEDIA PRO” SRL cu privire la eliberarea licenței de emisie,
pentru o perioadă de nouă ani, pentru postul de televiziune „Free TV”, al cărui serviciu de programe
urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară.
Prin Decizia nr. 31 din 09 februarie 2022, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă
în valoare de 15 000 de lei „NOROC MEDIA” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Noroc
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TV”, conform dispoziției art. 84 alin. (7) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru
transmisiunea serviciilor media audiovizuale fără licență de emisie.
Prin Decizia nr. 33 din 09 februarie 2022, Consiliul Audiovizualului a respins cererea 171801 din 22 decembrie 2021 a „UNIVERS-FM MEDIA” SRL, fondatoare a postului de radio „Focul
din Vatră”, de suspendare a Licenței de emisie seria A MMI nr. 002126 din 17.04.2020.

Eliberarea/ extinderea reperfectarea autorizațiilor de retransmisiune
În trimestrul I al anului 2022, Consiliul Audiovizualului, ca urmare a adresărilor
solicitanților, a eliberat 4 autorizații de retransmisiune, pentru următorul termen de activitate, pe o
perioadă de zece ani:
1. „STUDIO AN-TV” SRL, pentru studioul de televiziune prin cablu „STUDIO AN-TV”
din or. Anenii Noi (Decizia nr. 21 din 26 ianuarie 2022);
2. „JELANSTE” SRL, pentru studioul de televiziune prin cablu „Jelanste” din s. Piatra, s.
Jeloboc și Pohorniceni (r-nul Orhei) (Decizia nr. 39 din 16 februarie 2022);
3. „ANDRIDAN IMPEX” SRL, pentru studioul de televiziune prin cablu „Andridan-TV”
din s. Brăila și com. Băcioi (mun. Chișinău), s. Piatra Albă și Mileștii Mici (r-nul Ialoveni) (Decizia
nr. 70 din 04 martie 2022);
4. „MOLDTELECOM” SA, pentru studioul de televiziune prin IPTV „MAX TV” din
Republica Moldova (Decizia nr. 70 din 04 martie 2022).
Ca rezultat al demersului recepționat din partea distribuitorului de servicii media, drept
urmare a acțiunilor ce țin de procedura de activitate, Consiliul Audiovizualului a reperfectat
condițiile la 7 autorizații de retransmisiune.
Prin aprobarea ofertei noi a posturilor TV retransmise:
Decizia nr. 34 din 09 februarie 2022 – Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a
condițiilor la autorizațiile de retransmisiune:
- Au fost reperfectate (cu eliberarea unor formulare noi) Condițiile la Autorizația de
retransmisiune seria AB nr. 000271 din 27.03.2020, eliberate „TVOTT” SRL pentru studioul de
televiziune prin IPTV „TVOTT”, prin aprobarea Ofertei de servicii media audiovizuale retransmise
din Republica Moldova.
Decizia nr. 52 din 23 februarie 2022 – Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a
condițiilor la autorizațiile de retransmisiune:
- Au fost reperfectate (cu eliberarea unor formulare noi) Condițiile la Autorizația de
retransmisiune seria AB nr. 000254 din 19.12.2017, eliberată „GLAVSLAVIA” SRL pentru
studioul de televiziune prin cablu „Glav TV”, prin aprobarea Ofertei de servicii media audiovizuale
retransmise din or. Briceni;
- Au fost reperfectate Condițiile la Autorizația de retransmisiune seria AB nr. 000267 din
12.09.2019, eliberată „ORANGE MOLDOVA” SA pentru studioul de televiziune prin cablu
„Orange Moldova”, prin aprobarea Ofertei de servicii media audiovizuale retransmise din mun.
Chișinău, Bălți, Cahul, Orhei, Strășeni, or. Ialoveni și s. Cojușna (r-nul Strășeni);
- Au fost reperfectate Condițiile la Autorizația de retransmisiune seria AB nr. 000276 din
06.07.2020, eliberată „SUN COMMUNICATIONS” SRL pentru studioul de televiziune prin cablu
„Sun TV”, prin aprobarea Ofertei de servicii media audiovizuale retransmise din mun. Chișinău,
Bălți și or. Ialoveni;
- Au fost reperfectate Condițiile la Autorizația de retransmisiune seria AB nr. 000231 din
25.11.2016, eliberată „MOLDCELL” SA pentru studioul de televiziune „Moldcell TV”, prin
aprobarea Ofertei de servicii media audiovizuale retransmise prin IPTV din Republica Moldova.
Decizia nr. 94 din 23 martie 2022 – Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a
condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „TV SAT” SRL:
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- Au fost reperfectate Condițiile la Autorizația de retransmisiune seria AB nr. 000279 din
04.03.2021, prin aprobarea Ofertei de servicii media audiovizuale retransmise din mun. Ungheni,
satele: Chetrosu, Șuri, Drochia, Mândâc, Fântânița, Miciurin, Pervomaiscoe, Sofia, Nicoreni,
Pelinia, Popeștii de Sus, Cotova, Țarigrad, Ochiul Alb, Petreni, Hăsnășenii Mari, Moara de Piatră,
Gribova, Baroncea, Dominteni, Maramonovca, Hăsnășenii Noi, Zgurița și or. Drochia (r-nul
Drochia), s. Târnova, or. Dondușeni, satele: Țaul, Corbu și Dondușeni (r-nul Dondușeni), satele:
Cubolta, Dobrogea-Nouă și Dobrogea-Veche (r-nul Sângerei), satele: Pârlița, Hiliuți și Răuțel (rnul Fălești), or. Florești, or. Mărculești, satele: Mărculești, Băhrinești, Prajila și Lunga (r-nul
Florești), or. Fălești (r-nul Fălești), or. Sângerei (r-nul Sângerei), or. Râșcani (r-nul Râșcani), satele:
Corjeuți, Tețcani, Bezeda și Caracușenii Vechi (r-nul Briceni), satele: Constantinovca și Trinca (rnul Edineț), s. Costești (r-nul Râșcani), or. Lipcani (r-nul Briceni), s. Baraboi (r-nul Dondușeni),
satele: Cioropcani, Costuleni, Pârlița și Cetireni (r-nul Ungheni), comunele: Berezlogi, Biești,
Chiperceni, Ciocâlteni, Crihana, Cucuruzeni, Ghetlova, Ivancea, Jora de Mijloc, Mălăiești,
Morozeni, Mârzești, Pelivan, Piatra, Pohrebeni, Puțintei, Seliște, Step-Soci, Trebujeni, Vatici și
Zorile, mun. Orhei, satele: Bolohan, Brăviceni, Bulăiești, Clișova, Isacova, Mitoc, Neculăieuca,
Podgoreni, Pohorniceni, Susleni, Vâșcăuți și Zahoreni (r-nul Orhei), s. Mașcăuți (r-nul Criuleni),
satele: Bușăuca, Cuizăuca și Ghiduleni (r-nul Rezina), or. Criuleni (r-nul Criuleni), or. CeadârLunga (UTA Găgăuzia), or. Soroca (r-nul Soroca), s. Chetrosu (r-nul Anenii Noi), s. Puhoi (r-nul
Ialoveni), s. Mihăileni (r-nul Râșcani) și s. Gura Căinarului (r-nul Florești).
Prin schimbarea ariei de acoperire a studioului:
Decizia nr. 34 din 09 februarie 2022 – Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a
condițiilor la autorizațiile de retransmisiune:
- Au fost reperfectate (cu eliberarea unor formulare noi) Condițiile la Autorizația de
retransmisiune seria AB nr. 000270 din 25.02.2020, eliberate „ALIANȚA-TV” SRL pentru studioul
de televiziune prin cablu „ALIANȚA-TV”, prin excluderea din aria sa de acoperire a or. Glodeni,
s. Petrunea (r-nul Glodeni), com. Trușeni și Ciorescu (mun. Chișinău) și s. Copceac (r-nul Ștefan
Vodă).
Decizia nr. 94 din 23 martie 2022 – Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a
condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „TV SAT” SRL:
- Au fost reperfectate Condițiile la Autorizația de retransmisiune seria AB nr. 000279 din
04.03.2021, prin excluderea din aria sa de acoperire a or. Codru, s. Iargara (r-nul Leova) și Sășeni
(r-nul Călărași), includerea în aria sa de acoperire a s. Corbu (r-nul Dondușeni), comunele:
Berezlogi, Biești, Chiperceni, Ciocâlteni, Crihana, Cucuruzeni, Mârzești, Pohrebeni, Step-Soci,
Vatici, Zorile, satele: Bolohan, Bulăiești, Clișova, Podgoreni, Zahoreni (r-nul Orhei), Bușăuca,
Cuizăuca, Ghiduleni (r-nul Rezina), Mihăileni (r-nul Râșcani) și Gura Căinarului (r-nul Florești),
înlocuirea r-nului Drochia cu satele: Chetrosu, Șuri, Drochia, Mândâc, Fântânița, Miciurin,
Pervomaiscoe, Sofia, Nicoreni, Pelinia, Popeștii de Sus, Cotova, Țarigrad, Ochiul Alb, Petreni,
Hăsnășenii Mari, Moara de Piatră și or. Drochia, satele: Gribova, Baroncea, Dominteni,
Maramonovca, Hăsnășenii Noi și Zgurița (r-nul Drochia).
La solicitarea distribuitorilor de servicii media, Consiliul Audiovizualului a retras și a
declarat nevalabile 2 autorizații de retransmisiune:
1. Seria AB nr. 000224 din 27.06.2016, eliberată „Chihaivis” SRL pentru studioul de
televiziune prin cablu „Vis TV” din s. Grimăncăuți (r-nul Briceni) (Decizia nr. 40 din 16 februarie
2022);
2. Seria AB nr. 000247 din 26.05.2017, eliberată „TV-TRUC” SRL pentru studioul de
televiziune prin cablu „Prut” din mun. Cahul (Decizia nr. 71 din 04 martie 2022).
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V. LITIGII
Litigiile soluționate de instanțele de judecată
Pe parcursul trimestrului I 2022, instanțele de judecată au stabilit 43 de ședințe de judecată
în care Consiliul Audiovizualului avea calitate procesuală de pârât sau terț. Astfel, în această
perioadă au fost pronunțate soluții de către instanțele de judecată, pe următoarele procese de
judecată:
1. Distribuitorul de servicii media audiovizuale ,,Space Media” SRL, din s. Susleni r. Orhei,
a depus cerere de chemare în judecată împotriva CCA privind anularea Deciziei CCA nr. 20/132
din 13 iulie 2018. Prin decizia respectivă s-a decis sancționarea reclamantei cu amendă în mărime
de 40 000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (21) din Codul audiovizualului, conform
art. 38 alin. (61) din același Cod.
La data 02 februarie 2022 Curtea Supremă de Justiție a emis o Încheiere prin care recursul
depus de SRL „Space Media” a fost declarat inadmisibil.
2. Furnizorul de servicii media audiovizuale „Media Pro Group” SRL s-a adresat la
Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani) cu cerere de chemare în judecată împotriva Consiliului
Audiovizualului, prin care a solicitat anularea Deciziei CA nr. 3/16 din 28 ianuarie 2021, prin care
„Media Pro Grup” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual „ITV”, a fost sancționată cu
amendă în mărime de 10 000 de lei pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 19 alin. (4) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. k) din Cod.
La data de 08 februarie 2022, Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, a emis o Hotărâre prin
care a respins acţiunea înaintată de SRL „Media Pro Group”.
3. Furnizorul de servicii media audiovizuale IP Compania ”TELERADIO-MOLDOVA”
,fondatoarea serviciilor media audiovizuale „Moldova-1” și „Moldova-2”, a depus o cerere de
chemare în judecată împotriva Consiliului Audiovizualului, privind anularea parțială a Deciziei nr.
54/179 din 31 octombrie 2019, prin care la pct.3 din Decizie IPNA Compania „TeleradioMoldova”, fondatoarea serviciului media audiovizual „Moldova-1”, a fost sancționată cu amendă
în valoarea de 10 000 de lei, pentru încălcări repetate a prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul
serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu art. 84 alin. (6) lit. d) din Cod, iar la pct. 4 din
Decizie, IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, fondatoarea serviciului media audiovizual
„Moldova-2” a fost sancționată cu avertizare publică, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6)
lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu art. 84 alin. (3) lit. a) din Codul
serviciilor media audiovizuale.
Prin Hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani din 09 februarie 2022, instanța a hotărât
admiterea cererii de chemare în judecată a IPNA „Teleradio-Moldova” privind anularea pct. 3, 4,
10 din D. CA nr. 54/179 din 31 octombrie 2019, precum și anularea parțială a pct. 8, în partea ce
ține de IPNA „Teleradio-Moldova”.
La data de 17 februarie 2022, CA a depus cererea de apel nemotivat.
4. Distribuitorii de servicii media: SA „Moldtelecom”, SRL „TV-Box”, ÎM „Orange
Moldova” SA, SRL „Arax-Impex”, SRL „STV IT Company” au depus cerere de chemare în
judecată împotriva Consiliului Audiovizualului, prin care au solicitat anularea în parte a Deciziei
CA nr. 4/20 din 13 februarie 2020 „Cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în
vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune de către distribuitorii de servicii media și
examinarea sesizării Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Republica Moldova”, prin care
aceștia au fost sancționați cu amendă în suma de 5 000 lei, conform dispoziției art. 84 alin. (5) lit.
f) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea prevederilor art. 66 alin. (7) din
Cod și nerespectarea pct. 4.1 lit. a) din Condițiile la Autorizația de retransmisiune.
La data de 23 decembrie 2021, Curtea Constituțională a adoptat o Hotărâre prin care a hotărât
declararea neconstituționalității textului „şi vor exclude publicitatea şi teleshopping-ul din serviciile
media audiovizuale străine retransmise” din articolul 66 alin. (7) din Codul serviciilor media
audiovizuale.
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Prin Hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediu Râșcani din 10 februarie 2022 s-a hotărât
admiterea acțiunii și anularea Deciziei CA nr. 4/20 din 13 februarie 2020 în partea ce vizează SA
„Moldtelecom”, SRL „TV-Box”, ÎM „Orange Moldova” SA, SRL „Arax-Impex”, SRL „STV IT
Company”.
5. Furnizorul de servicii media audiovizuale ÎCS „Reforma Art” SRL a înaintat la
Judecătoria Chișinău o cerere de chemare în judecată împotriva Consiliului Audiovizualului, privind
anularea Deciziei CA nr. 60/204 din 09 decembrie 2019, prin care aceasta a fost sancționată cu
amendă în mărime de 10 000 de lei, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. i) din Codul serviciilor
media audiovizuale, pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Cod și refuzul de a pune
la dispoziția Consiliului Audiovizualului înregistrările serviciului media audiovizual.
La data 16 februarie 2022 Curtea Supremă de Justiție a emis o Încheiere prin care recursul
depus de Consiliul Audiovizualului a fost declarat inadmisibil.
6. Furnizorul de servicii media audiovizuale „A. Video-Content” SRL a înaintat la
Judecătoria Chișinău o cerere de chemare în judecată împotriva Consiliului Audiovizualului, privind
anularea Deciziei CA nr. 18/111 din 19 mai 2021, prin care aceasta a fost sancționată cu amendă
în mărime de 10 000 de lei, pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul
serviciilor media audiovizuale.
Prin Hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani din 22 februarie 2022 s-a hotărât
respingerea cererii de chemare în judecată a „A.Video-Content” SRL ca neîntemeiată.
7. Furnizorul de servicii media audiovizuale AO „Media Alternativa”, fondatoarea
serviciului media audiovizual „TV 8”, a depus cerere de chemare în judecată împotriva Consiliului
Audiovizualului, prin care a solicitat: „anularea pct. 11 și pct. 14 din Decizia CA nr. 31/100 din 29
iulie 2019, prin care aceasta a fost sancționată cu avertizare publică, pentru încălcarea art. 13 alin.
(6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu art. 84 alin. (3) lit. a) din
Codul serviciilor media audiovizuale.
La data 23 februarie 2022 Curtea Supremă de Justiție a emis o Încheiere prin care recursul
depus de Consiliul Audiovizualului a fost declarat inadmisibil.

Litigiile care sunt pe rolul instanțelor de judecată
La sfârșitul trimestrului I 2022, pe rolul instanțelor de judecată sunt 40 litigii în care
Consiliul Audiovizualului are calitate procesuală de pârât – 33 litigii, reclamant – 1 litigiu şi terț –
6 litigii.
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VI. COMUNICARE ȘI RELAȚII EXTERNE
Asigurarea comunicării interinstituționale
Consiliul Audiovizualului a continuat seria consultări pentru punerea în discuție a situației
din domeniul audiovizualului. Astfel, pe data de 18 ianuarie, membrii Consiliului Audiovizualului
au avut o ședință de lucru cu furnizorii TV și distribuitorii de servicii media audiovizuale. În discuție
au fost puse o serie de chestiuni:
 Modul de aplicare a sancțiunilor prevăzute în Codul Serviciilor Media Audiovizuale, în
special în campaniile electorale;
 Lipsa unor mecanisme de susținere a furnizorilor locali de servicii media audiovizuale;
 Costurile aferente trecerii la televiziunea digitală;
 Felul în care sunt clasificați de CA furnizorii în locali, regionali sau naționali;
 Susținere pentru măsurarea audienței TV a furnizorilor locali;
 Interpretarea prevederilor privind reflectarea echilibrată în știri a evenimentelor;
 Necesitatea aplicării unor criterii clare și măsurabile la stabilirea listei „must carry”;
 Respectarea în serviciile media audiovizuale a ponderii programelor locale prevăzute de
lege;
 Probleme legate de respectarea drepturilor de autor în serviciile media audiovizuale;
 Dificultăți în îndeplinirea cerințelor privind nivelul tăriei sonore și alte probleme de ordin
tehnic pe care le au furnizorii și distribuitorii de servicii media;
 Asigurarea cu servicii audiovizuale a comunităților etnice;
 Crearea condițiilor egale și încurajarea concurenței loiale pe piața audiovizuală.
Membrii CA au dat asigurări că, la aplicarea sancțiunilor, se ține cont de gravitatea încălcării,
precum și de capacitatea distribuitorului/furnizorului, și au informat despre faptul că listele privind
evenimentele majore, „must carry” și clasificarea furnizorilor vor fi publicate pentru consultări
publice.
Pe data de 10 februarie, membrii Consiliului Audiovizualului au avut o ședință de lucru cu
furnizorii de servicii media de radiodifuziune sonoră, unde au pus în discuție principalele obstacole
ce stau în calea dezvoltării industriei radio locale. Tendințele globale în folosirea streaming-ului pe
Internet și efectele pe care le au acestea asupra consumului de producții radio a fost un subiect
distinct. La fel, participanții s-au referit la condițiile de pe piața de publicitate, capacitățile reduse
ale posturilor locale în producerea conținutului autohton, precum și problemele legate de drepturile
de autor.
De asemenea, președinta și membrii Consiliului Audiovizualului și ai Comisiei Electorale
Centrale au avut două întrevederi: la nivelul conducerii celor două instituții (11 februarie 2022), și
a doua la nivelul membrilor (23 martie 2022), în cadrul căreia și-au manifestat deschiderea pentru
a dezvolta colaborarea în vederea asigurării unui cadru corect și echitabil de reflectare a campaniilor
electorale de către furnizorii de servicii media audiovizuale. Discuțiile au vizat și provocările
curente în procesul de reflectare a campaniilor electorale, atât din punct de vedere legal, cât și
procedural, care necesită o revizuire promptă, cum ar fi publicitatea mascată, utilizarea discursului
discriminator și instigator la ură, știrile false și dezinformarea, asigurarea egalității de gen, precum
și examinarea contestațiilor.
Pe data de 23 martie 2022, președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu-Eșanu, a
participat la Atelierul de discuții privind modificarea legislației electorale și conexe, organizat de
Comisia Electorală Centrală (CEC), în parteneriat cu Asociația Promo-LEX și Coaliția pentru
Alegeri Libere și Corecte, unde a înaintat propuneri ce țin de perfecționarea legislației pe partea de
monitorizare și reflectare în mass-media a campaniei electorale – art. 69 și 70 din Codul electoral al
Republicii Moldova.
La 24 martie 2022, membrii autorității naționale de reglementare a audiovizualului au
participat la atelierul de lucru cu privire la aplicarea abordărilor europene în domeniul combaterii
dezinformării, desfășurat în cadrul proiectului Consiliului Europei „Susținerea pluralismului media
și a libertății de exprimare în Republica Moldova”.
Atelierul a reunit membrii și angajații direcțiilor monitorizare TV/Radio ale Consiliului
Audiovizualului, care au informat despre provocările cheie în monitorizarea și reglementarea
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dezinformării identificate la nivel național în rândul furnizorilor de servicii media, în special în
contextul stării de urgență instituit în Republica Moldova.
Discuțiile s-au concentrat și pe procesul de reglementare și elaborare a politicilor privind
dezordinea informațională, în conformitate cu standardele și practicile UE și ale Consiliului
Europei. În plus, coordonatorul pentru afaceri europene de la Oficiul Consiliului Slovac pentru
Radiodifuziune și Retransmisie a oferit Consiliului Audiovizualului o nouă perspectivă asupra
activităților desfășurate la nivel național de autoritatea de reglementare slovacă privind combaterea
dezinformării.

Cooperare internațională
Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a discutat, pe data de 31 ianuarie 2022,
cu Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii la Chișinău, Steven Fisher, despre prioritățile
Consiliului și posibile căi de cooperare cu instituția britanică de reglementare Ofcom. Liliana Vițu
s-a referit la necesitățile instituționale, în special în ce privește monitorizarea respectării prevederilor
Codului serviciilor media audiovizuale în programele TV, precum și la problemele de pe piața
audiovizualului.
Pe data de 01 februarie, președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a avut o
întrevedere cu șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, William Massolin. Principalele
subiecte puse în discuție au ținut de dezvoltarea audiovizualului local, revizuirea legislației
secundare din domeniu și încorporarea bunelor practici europene. William Massolin și Liliana Vițu
s-au mai referit la actualizarea metodologiei CA de monitorizare a reflectării campaniei electorale,
elaborată cu susținerea Consiliului Europei, cooperarea privind combaterea discursului de ură,
precum și asistența tehnică necesară pentru aplicarea unui sistem tehnologic integrat și modern la
CA.
Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a participat, pe data de 03 februarie, la
ședința Platformei europene a autorităților regulatorii (EPRA).
La 24 februarie – Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a avut o prezentare
la ședința donatorilor pe media.

Comunicare publică și transparență
În trim. I 2022, Consiliul Audiovizualului s-a convocat în 14 ședințe publice. Pe site-ul
instituției permanent au fost publicate ordinea de zi a acestora, procesele-verbale, comunicatele de
presă aferente, precum și deciziile adoptate. În cadrul celor 14 ședințe, Autoritatea de reglementare
în domeniul comunicării audiovizuale a adoptat 102 decizii, deciziile, în conformitate cu dispozițiile
art. 80 alin. (8) din Codul serviciilor media audiovizuale, au fost publicate în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
Pentru asigurarea transparenței în procesul decizional și a activității instituției, pe pagina
web oficială au fost publicate 43 de comunicate de presă privind activitatea Consiliului în cadrul
ședințelor publice și cu caracter informativ.
Toate ședințele Consiliului Audiovizualului au fost transmise on-line pe platformele
Privesc.eu și Facebook.
De asemenea, Consiliul Audiovizualului a inițiat consultări publice pentru aprobarea a 5
proiecte de decizii:
 Listei evenimentelor de importanță majoră;
 Listei serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune și a celor „must carry”;
 Regulile de conduită profesională pentru asigurarea informării corecte;
 Clasificarea furnizorilor de servicii media audiovizuale;
 Criteriile revizuite privind stabilirea Listei serviciilor media audiovizuale „must carry”.
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ANEXA nr. 1

REALIZAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PENTRU ANUL 2022
AL CONSILIULUI AUDIOVIUZUALULUI,
TRIMESTRUL I
Obiectivul 1: Consolidarea capacităților administrative și instituționale ale Consiliului Audiovizualului
Acțiuni
1.1. Dezvoltarea bazei tehnicomateriale

Indicatori de
produs/rezultat
Numărul contractelor de
achiziții publice încheiate

Termen de
realizare
Permanent

Responsabil
(subdiviziune)
Președinta CA
Direcțiile și
serviciile CA

Nivel de realizare/Descriere succintă
A fost identificat softul destinat înregistrării și stocării conținutului media
audiovizual, care urmează a fi achiziționat.

Baza tehnico-materială
asigurată cantitativ și calitativ
Infrastructură asigurată
1.2. Participarea la procesul de
elaborare a Planului de acțiuni al
Consiliului pentru anul 2022 și
aprobarea acestuia

Numărul propunerilor la
elaborarea Planului de acțiuni
al Consiliului Audiovizualului
pentru 2022

Februarie

Membrii CA
Direcțiile și
serviciile CA

Prin Decizia nr. 45 din 16 februarie 2022 a fost aprobat Planul de acțiuni
pentru anul 2022 al CA.

1.3. Dezvoltarea paginii web a
Consiliului Audiovizualului

Pagina nouă web dezvoltată
și accesibilă publicului

Iunie

-

1.4. Participarea la procesul de
elaborare a Planului de acțiuni al
Consiliului pentru anul 2023 și
aprobarea acestuia

Numărul propunerilor la
elaborarea Planului de acțiuni
al Consiliului Audiovizualului
pentru 2023

Decembrie

Președinta CA
Direcțiile și
Serviciile CA
Președinta
CA
Direcțiile și
serviciile CA

1.5. Evaluare externă (peer-topeer review) a managementului
CA din partea Comisiei Europene

Evaluare externă organizată,
lista de recomandări pusă la
dispoziția membrilor CA și a
managementului CA, în cazul

Pe parcursul
anului

Președinta CA
Direcțiile și
Serviciile CA

-

-
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unui răspuns pozitiv din partea
Comisiei Europene la
demersul Consiliului
Audiovizualului

Obiectivul 2: Activități de reglementare
2.1. Elaborarea și aprobarea
Regulamentului de organizare și
funcționare a CA

Numărul propunerilor la
elaborarea Regulamentului de
organizare și funcționare a CA

Martieaprilie

Membrii CA
Direcțiile și
Serviciile CA

A fost elaborat proiectul Regulamentului, care urmează a fi supus
consultărilor publice și expertizei Ministerului Justiției, în trim. II.

2.2. Elaborarea și adoptarea
Listei serviciilor media
audiovizuale libere la
retransmisiune

Lista elaborată și aprobată

Ianuariefebruarie

DJR/DGLAM
CA

Decizia nr. 42 din 16 februarie 2022 Cu privire la aprobarea Listei
serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune.

2.3. Elaborarea și aprobarea
Listei evenimentelor de
importanță majoră

Lista elaborată și aprobată

Ianuariemartie

DJR
CA

Decizia nr. 96 din 23 martie 2022 Cu privire la aprobarea Listei
evenimentelor de importanță majoră.

2.4. Elaborarea și aprobarea
Listei must-carry

Lista elaborată și aprobată

Ianuariemartie

DJR/DGLAM
CA

A fost adoptată Decizia nr. 110 din 08 aprilie 2022 Cu privire la
aprobarea criteriilor privind stabilirea Listei serviciilor media
audiovizuale „must carry.
Respectiv după publicarea Deciziei în Monitorul Oficial, urmează de
stabilit lista must-carry conform criteriilor stabilite – trim. II.

2.5. Elaborarea Regulamentului
privind comunicările comerciale

Regulament elaborat

Pe parcursul
anului

DJR
CA

2.6. Elaborarea Strategiei de
dezvoltare a serviciilor media
audiovizuale pentru anii 20232025

Strategie elaborată

Pe parcursul
anului

CA
DGLAM
DJR

2.7. Elaborarea și aprobarea
Avizului de furnizare a serviciului
media neliniar

Act emis de CA

Trimestrul
III

DJR
DLA
CA

Proiectul Strategiei de dezvoltare a serviciilor media audiovizuale va fi
elaborat în perioada 01 aprilie – 30 iunie 2022, în cadrul unui proiect de
asistență al International Media Support (Guvernul Danemarcei) pentru
CA de către experții Ion Bunduchi și Cristina Durnea.

-
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2.8. Elaborarea și aprobarea
metodologiei de monitorizare a
discursului care incită la ură în
conținuturile media audiovizuale

Metodologie elaborată și
aprobată

Trimestrul
III

CA
DM TV/Radio
DGLAM
DJR

2.9. Revizuirea clasificării
furnizorilor de servicii media
aflați în jurisdicția Republicii
Moldova

Clasificarea furnizorilor de
servicii media audiovizuale
prin decizia CA

Semestrul I

DJR
CA

Decizia nr. 100 din 30 martie 2022 Cu privire la aprobarea Listei
furnizorilor de servicii media audiovizuale naționali, regionali și locali.

2.10. Revizuirea altor acte
normative ale CA

Numărul altor acte cu
caracter normativ revizuite

Ianuariedecembrie

DJR
CA

-

-

Obiectivul 3: Monitorizarea respectării prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale
3.1. Monitorizarea generală și
tematică a serviciilor de programe
ale furnizorilor de servicii media
audiovizuale, inclusiv la
capitolele:
– respectarea asigurării
informării corecte;
- asigurarea echilibrului și
pluralismului politico-social;
- respectarea condițiilor de
plasare a programelor
audiovizuale locale;
- protejarea spațiului
audiovizual național;
- protejarea patrimoniului
lingvistic și cultural-național;
- respectarea condițiilor de
plasare a publicității

Numărul serviciilor de
programe ale furnizorilor de
servicii media audiovizuale
monitorizate
Numărul secvențelor
descifrate
Numărul rapoartelor de
monitorizare elaborate
Numărul deciziilor adoptate
de membrii CA urmare a
monitorizărilor
Numărul monitorizărilor din
oficiu

Permanent

CA
DGLAM
DMR/DMTV

Total monitorizați – 27 furnizori de servicii media (24 furnizori de servicii
media de televiziune/3 furnizori de servicii media de radiodifuziune
sonoră);
Total descifrate – 4944 ore 37 min. 34 sec. de emisie;
Total elaborate 71 rapoarte de monitorizare și 1 raport general;
Urmare a monitorizărilor, au fost adoptate 27 de decizii;
Total au fost efectuate 15 monitorizări din oficiu;
11 monitorizări în baza petițiilor și sesizărilor;
Suplimentar au fost efectuate monitorizări la capitolul:
- Respectarea prevederilor cu privire la protecția minorilor;
- Respectarea prevederilor art. 25 alin. (4) lit. e)din CSMA, cu
privire la utilizarea un alt element de identificare decât cel
indicat în dosarul funcțional al furnizorului și aprobat de CA;
- Respectarea prevederilor art. 14 alin. din CSMA, cu privire la
acordarea dreptului la replică sau rectificare.

Numărul monitorizărilor în
baza petițiilor și sesizărilor
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3.2. Controlul asupra modului de
executare a prevederilor legale, a
condițiilor la autorizațiile de
retransmisiune de către
distribuitorii de servicii media
audiovizuale

3.3 Asigurarea controlului
respectării drepturilor de autor și a
drepturilor conexe de către
furnizorii și distribuitorii de
servicii media, în conformitate cu
art. 23 din Codul serviciilor media
audiovizuale
3.4. Controlul respectării
cerințelor privind transparența
proprietății și regimului juridic al
proprietății furnizorilor de servicii
media audiovizuale

Numărul controalelor
efectuate

Permanent

DGLAM
DCD
DJR

În data de 22 și 24 februarie 2022, au fost efectuate controale la 7
distribuitori de servicii media și au fost întocmite 9 acte de constatare.
Urmare a celor constatate, a fost elaborat 1 proiect de decizie, prezentat
spre examinare în cadrul ședinței CA din 23 martie 2022 (Decizia nr. 93
din 23.03.2022).

Pe parcursul
anului

DGLAM
DLA
DCD
DJR

În perioada de raport, urmare a controlului efectuat, nu au fost depistate
încălcări ale prevederilor art. 23 din Codul serviciilor media audiovizuale
de către distribuitorii de servicii media.

Pe parcursul
anului

DLA
DJR
CA

Numărul actelor de
constatare
Numărul proiectelor de
decizie
Numărul controalelor
efectuate
Numărul distribuitorilor
sancționați

Numărul scrisorilor în adresa
furnizorilor
Numărul rapoartelor
publicate

A fost remisă scrisoarea nr. 111 din 04 februarie 2022 privind
transparența proprietății furnizorilor de servicii media și regimul juridic
al proprietății furnizorilor de servicii media.
64 de furnizori au prezentat informații.

Obiectivul 4: Asigurarea comunicării interinstituționale
4.1. Stabilirea și menținerea
legăturilor de colaborare cu
autoritățile de reglementare din
alte state, asigurând schimbul de
informație și experiență
4.2. Asigurarea participării
reprezentanților CA la reuniunile,
conferințele și seminarele
rețelelor internaționale

Schimb de experiență
realizat

4.3. Participarea reprezentanților
CA la mese rotunde, dezbateri,
seminare, conferințe, ședințe
organizate de autoritățile și
instituțiile naționale, precum și
organizațiile societății civile

Pe parcursul
anului

Membrii CA
SREIE
SCRP

Participarea la reuniunile
EPRA, BRAF, REFRAM,
MNRA, CoE

Pe parcursul
anului

Membrii CA
SREIE
SCRP

Numărul evenimentelor la
care a fost asigurată
participarea

Pe parcursul
anului

Membrii CA
SREIE,
persoanele
delegate

Număr de acțiuni realizate

Pe data de 31 ianuarie 2022 – întrevedere cu Ambasadorul Regatului Unit
al Marii Britanii la Chișinău, Steven Fisher.
Pe data de 01 februarie – întrevedere cu șeful Oficiului Consiliului
Europei la Chișinău, William Massolin.
Pe 24 februarie – prezentare la ședința donatorilor pe media.
Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a participat, pe data
de 03 februarie, la ședința Platformei europene a autorităților regulatorii
(EPRA).
Pe data de 23 martie 2022, președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana
Vițu-Eșanu, a participat la Atelierul de discuții privind modificarea
legislației electorale și conexe, organizat de Comisia Electorală Centrală
(CEC), în parteneriat cu Asociația Promo-LEX și Coaliția pentru Alegeri
Libere și Corecte.
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Pe 24 martie 2022, membrii autorității naționale de reglementare a
audiovizualului au participat la atelierul de lucru cu privire la aplicarea
abordărilor europene în domeniul combaterii dezinformării, desfășurat în
cadrul proiectului Consiliului Europei „Susținerea pluralismului media și
a libertății de exprimare în Republica Moldova”.
4.4. Organizarea consultărilor cu
furnizorii media de televiziune și
radiodifuziune sonoră și
societatea civilă

Numărul întrevederilor
organizate
Numărul participanților
Numărul concluziilor și
recomandărilor formulate

Pe parcursul
anului

Membrii CA
DLA
DCD
DJR

Pe data de 18 ianuarie, membrii Consiliului Audiovizualului au avut o
ședință de lucru cu furnizorii TV și distribuitorii de servicii media
audiovizuale.
Pe data de 10 februarie, membrii Consiliul Audiovizualului au avut o
ședință de lucru cu furnizorii Radio.

4.5. Stabilirea de
întrevederi/parteneriate
cu reprezentanții autorităților
publice, în vederea perfecționării
cadrului legal, în principal cu:
- Comisia Electorală Centrală
- Oficiul Avocatului Poporului
- Consiliul pentru prevenirea și
eliminarea discriminării și
asigurarea egalității

Numărul întrevederilor
organizate

Pe parcursul
anului

Membrii CA

Conducerea și membrii Consiliului Audiovizualului și ai Comisiei
Electorale Centrale au avut două întrevederi: la nivelul conducerii celor
două instituții (11 februarie 2022), și a doua la nivelul membrilor (23
martie 2022), în cadrul căreia și-au manifestat deschiderea pentru a
dezvolta colaborarea în vederea asigurării unui cadru corect și echitabil de
reflectare a campaniilor electorale de către furnizorii de servicii media
audiovizuale.

4.6. Realizarea întrevederilor și
stabilirea de parteneriate cu
organismele internaționale, în
principal cu:
- Consiliul Europei
- Uniunea Europeană
- UNICEF
- Înaltul Comisar ONU

Numărul întrevederilor la
care a fost asigurată
participarea

Pe parcursul
anului

Membrii CA

Pe data de 01 februarie – întrevedere cu șeful Oficiului Consiliului
Europei la Chișinău, William Massolin.

4.7. Participarea reprezentanților
CA la vizite de informare și de
studii în autoritățile naționale de
profil din statele Uniunii
Europene și din regiune

Numărul vizitelor la care a
fost asigurată participarea

Pe parcursul
anului

Membrii CA
SREIE,
persoanele
delegate

4.8. Monitorizarea
implementării acțiunilor
prevăzute în planurile și

Numărul rapoartelor
elaborate, completate și
prezentate în termen

Lunar/trimest
rial/
semestrial/
anual

SREIE
DGLAM
DJR
SEFEC

Numărul de modificări
elaborate la legile ce au
tangență cu domeniul
audiovizual

-

Consiliul Audiovizualului a elaborat și remis în adresa instituțiilor 9
rapoarte, pe următoarele domenii:
Cancelaria de Stat – Raport PNADO pentru anul 2021;
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programele naționale și raportarea
privind evoluția și activitatea CA

4.9. Transparența activității CA

Numărul comunicatelor
elaborate față de numărul
ședințelor desfășurate
Numărul anunțurilor
redactate în coraport cu
numărul concursurilor
anunțate
Numărul ședințelor publice
transmise LIVE
Numărul actelor normative
supuse consultărilor publice

Permanent

SRU

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) – Raport asupra
Observațiilor finale cu privire la cel de-al șaselea raport periodic al
Republicii Moldova realizat de către Comitetul ONU pentru Eliminarea
Discriminării împotriva Femeilor;
MMPS – Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei pentru
asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii
2017-2021;
MMPS – Observațiile finale ale Comitetului ONU pentru eliminarea
discriminării împotriva femeilor (CEDAW);
MEI – Raport cu privire la examinarea sesizărilor parvenite de la
instituțiile cu funcții de reglementare și control privind încălcarea de
către titularii de licențe a condițiilor de licențiere și controlul planificat
și inopinat asupra respectării de către titularii de licențe a condițiilor de
licențiere cu generalizarea încălcărilor de bază admise de aceștia,
precum și măsurile întreprinse;
MMPS – Raportul pentru anul 2021 privind realizarea Planului de
acțiuni privind implementarea Programului național de incluziune
socială a persoanelor cu dizabilități (2017-2022);
Cancelaria de Stat – Raportul anual privind controlul de stat asupra
activității de întreprinzător;
Cancelaria de Stat – Informația cu privire la ponderea controalelor care
s-au finalizat cu aplicarea sancțiunilor pecuniare asupra furnizorilor și
distribuitorilor de servicii media pe parcursul anului 2021;
Cancelaria de Stat – Raportul privind implementarea în anul 2021 a
acțiunilor prevăzute în Planul național de acțiuni privind drepturile
omului (2018-2022).

DGLAM
SCRP
CA

Consiliul Audiovizualului s-a convocat în 14 ședințe publice. Pe site-ul
instituției permanent au fost publicate ordinea de zi a acestora, proceseleverbale, comunicatele de presă aferente, precum și deciziile adoptate. În
cadrul celor 14 ședințe, Autoritatea de reglementare în domeniul
comunicării audiovizuale a adoptat 102 decizii, deciziile, în conformitate
cu dispozițiile art. 80 alin. (8) din Codul serviciilor media audiovizuale,
au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Pentru asigurarea transparenței în procesul decizional și a activității
instituției, pe pagina web oficială au fost publicate 43 de comunicate de
presă privind activitatea Consiliului în cadrul ședințelor publice și cu
caracter informativ.
Toate ședințele Consiliului Audiovizualului au fost transmise on-line pe
platformele Privesc.eu și Facebook.

36 din 44

De asemenea, Consiliul Audiovizualului a inițiat consultări publice pentru
aprobarea a 5 proiecte de decizii:
 Listei evenimentelor de importanță majoră;
 Listei serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune și a
celor „must carry”;
 Regulile de conduită profesională pentru asigurarea informării
corecte;
 Clasificarea furnizorilor de servicii media audiovizuale;
 Criteriile revizuite privind stabilirea Listei serviciilor media
audiovizuale „must carry”.
Obiectivul 5: Asigurarea unui management eficient în cadrul Consiliului Audiovizualului
5.1. Perfecționarea
managementului resurselor umane

Numărul actelor
administrative întocmite
pentru aprobarea statelor de
personal

Permanent

Președinta CA
Serviciul resurse
umane

Statele de personal ale CA au fost elaborate și aprobate de Cancelaria de
Stat la data de 18 ianuarie 2022.
Au fost elaborate și aprobate 2 fișe de post.
Au fost elaborate toate actele administrative necesare cu privire la
procedurile de personal: 25 de ordine cu privire la activitatea de bază, 74
de ordine cu privire la personalul scriptic, 26 de ordine cu privire la
acordarea concediilor și 5 ordine cu privire la deplasări.
A fost completat și transmis Cancelariei de Stat formularul cu privire la
datele funcției publice și statutul funcționarului public în anul 2021. Au
fost transmise către Biroul Național de Statistică datele privind formarea
profesională a salariaților în anul 2021 (FORPRO).

La necesitate

Președinta CA
Serviciul resurse
umane

2 unități au fost suplinite.
5 concursuri anunțate au fost anulate din cauza stării de urgență.

Pe parcursul
anului

SRU, șefii de
subdiviziuni

Numărul Fișelor de post
revizuite și aprobate
Numărul documentelor
completate conform cerințelor
și în termen

5.2. Suplinirea unităților de
personal în cadrul CA

5.3. Organizarea și
monitorizarea procesului de
dezvoltare profesională a
funcționarilor publici din cadrul
CA

Numărul de rapoarte
conform cerințelor și în
termenele stabilite
Numărul concursurilor
anunțate și desfășurate
Numărul unităților de
personal suplinite
Planurile semestriale de
dezvoltare profesională pentru
anul 2022 elaborate și
aprobate în termen

Planul de dezvoltare profesională pentru semestrul I al anului 2022 a fost
elaborat și aprobat la data de 18 martie 2022.

Numărul de instruiri realizate
Numărul de personal instruit

37 din 44

5.4. Aprobarea unei noi
organigrame a CA

Numărul de propuneri
înaintate de aparatul CA

Ianuariemartie

Numărul de propuneri
înaintate de membrii CA

Președinta CA
Serviciul resurse
umane
Membrii CA

Noua organigramă a CA va fi aprobată în trim II, odată cu abrogarea
Hotărârii Parlamentului nr. 433/2006 nr.60 din 17.03.2022.

Proiect al organigramei
supus discuțiilor
Obiectivul 6: Gestionarea eficientă a patrimoniului și asigurarea controlului achitării taxelor stabilite de Consiliul Audiovizualului
6.1. Eficientizarea activității
economico-financiare

Buget elaborat și adoptat

Permanent

Președinta CA
Serviciul
Economie, finanțe
și evidență
contabilă

A fost asigurată înregistrarea conform legislației a tuturor operațiunilor
economico-financiare ale CA.
Au fost elaborate și prezentate toate Rapoartele financiare pentru anul
2021, care au fost acceptate de organele respective fără obiecții.
Au fost perfectate și încheiate contractele de achiziție a serviciilor
comunale pentru anul 2022.

Trimestrele
I-IV

SEFEC

Au fost verificate achitările furnizorilor și distribuitorilor de servicii media
audiovizuale pentru perfectarea și reperfectarea licențelor și a
autorizațiilor în bugetului statului efectuate în tr.VI 2021. Astfel, din suma
de 38,6 mii lei, stabilită în baza deciziilor CA, achitate au fost 100% .

Trimestrele
I-IV

SEFEC
Comisia de
inventariere

În ianuarie 2022 a fost finalizată inventarierea anuală a bunurilor
materiale aflate la balanța CA. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate
conform legislației și raportate Președintei CA. În cadrul inventarierii au
fost constatate lipse ale bunurilor materiale în sumă de 2222,32 lei , care
a fost recuperate din contul persoanelor gestionare și ulterior transferate la
bugetul de stat.

Buget executat conform
destinației

6.2. Verificarea trimestrială a
achitărilor pentru taxele stabilite
de Consiliul Audiovizualului și
evidența extra bilanțieră a
achitărilor taxelor
6.3. Inventarierea elementelor de
activ și de pasiv anuale

Evidență contabilă conform
legislației în vigoare
Suma plăților efectuate față
de suma plăților preconizate
conform deciziilor Consiliului
Audiovizualului
Listele de inventariere
întocmite
Inventarierea finalizată

Obiectivul 7: Activitatea de licențiere și autorizație
7.1. Eliberarea/ extindere/
reînnoirea licențelor de emisie/
autorizațiilor de retransmisiune,
conform prevederilor legislației

Numărul licențelor de emisie
/ autorizațiilor de
retransmisiune eliberate/
reînnoite/ extinse

Pe parcursul
anului

DGLAM
(DLA/DCD)
DJR
Membrii CA

CA a eliberat 8 licențe de emisie: 2 – pentru o nouă instituție audiovizuală
(„WE SPORT TV” și „Noroc TV” ), 5 – ca urmare a prelungirii licenței
de emisie („Eco FM”, „Canal 3”, „Media TV”, „Radio MEDIA” și „10
TV”) și 1 – ca urmare a reperfectării licenței de emisie („Jurnal TV”).
CA a reperfectat 13 licențe de emisie („Agro TV Moldova”, „Bugeac
FM”, „Radio Plai”, „ITV”, „Cinema 1”, „Русское Любимое/Russkoe
Liubimoe”, „Cotidianul TV-CTV”, „Moldova 2”, „Studio-L”, „BAS TV”,
„HIT FM”, „MEGA TV” și „MEGA HIT FM”).
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7.2. Organizarea concursurilor
pentru utilizarea frecvențelor
radio și a canalelor TV

Numărul concursurilor
anunțate de CA

Pe parcursul
anului

DGLAM
(DLA)
Membrii CA

7.3. Organizarea concursurilor
de eliberare/ reînnoire a licențelor
de emisie pentru serviciile de
programe TV întru suplinirea
capacității disponibile a
Multiplexului A, cu acoperire
națională, în baza informațiilor
parvenite de la MEI

Numărul concursurilor
desfășurate și a licențelor
eliberate/ reînnoite

Pe parcursul
anului

DGLAM
(DLA)
Membrii CA

Au fost eliberate 4 autorizații de retransmisiune, au fost reperfectate
condițiile la 7 autorizații de retransmisiune. De asemenea, la solicitarea
distribuitorului de servicii media, au fost retrase 2 autorizații de
retransmisiune.
În perioada de raport, nu a fost anunțat niciun concurs pentru utilizarea
frecvențelor radio disponibile şi rămase disponibile.
În perioada de raport, nu a fost anunțat niciun concurs cu privire la
suplinirea capacității rămase disponibile și disponibilizate a Multiplexului
A pentru servicii de programe TV cu rezoluție standard.
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ANEXA nr. 2

Sancțiuni aplicate furnizorilor de servicii media audiovizuale
Nr.
d/o
1.

Denumirea instituţiei, titularul
de autorizaţie
„Canal 3”,
„Telestar Media” SRL

Numărul şi data
deciziei
2 din 12 ianuarie 2022

19 din 26 ianuarie 2022

63 din 02 martie 2022

2.

„Publika TV”,
„General Media Group Corp”
SRL

4 din 12 ianuarie 2022

19 din 26 ianuarie 2022

3.

„ITV”,
„Media Pro Group” SRL

4 din 12 ianuarie 2022

63 din 02 martie 2022

4.

„Accent TV”,
„TELESISTEM TV” SRL

14 din 19 ianuarie 2022

5.

„Gurinel TV”,
„GURINEL MEDIA” SRL

14 din 19 ianuarie 2022

6.

„TV Găgăuzia”,
„Găgăuziya Radio Televizionu”

14 din 19 ianuarie 2022

7.

„Agro TV Moldova”,
„JEVISE” SRL

14 din 19 ianuarie 2022

8.

„TV6”,
„MEDIA RESURSE” SRL

19 din 26 ianuarie 2022

76 din 11 martie 2022

9.

„PRO TV CHIȘINĂU”,
ÎCS „PRODIGITAL” SRL

19 din 26 ianuarie 2022

10.

„Canal 2”,
„Telestar Media” SRL

19 din 26 ianuarie 2022

63 din 02 martie 2022

Obiectul sancțiunii

Sancțiune

Pentru încălcarea prevederilor art. 2 din Decizia nr.
98 din 19 iulie 2012 Cu privire la clasificarea
programelor audiovizuale în scopul protecției
minorilor, în conformitate cu prevederile art. 84
alin. (6) lit. a) din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 6 lit. a)
din Decizia CA nr. 98 din 19.07.2012, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (7) lit. f) din
Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin.
(3) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k)
din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin.
(7) din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 15 alin. (4) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 6 lit. a) din
Decizia CA nr. 98 din 19.07.2012, în conformitate
cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. a) din Cod.
Pentru transmisiunea serviciului media audiovizual
cu încălcarea prevederilor Licenței de emisie (seria
A MMI 002165 din 23.04.2015), în conformitate cu
art. 84 alin. (5) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin.
(3) lit. d) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (7) lit. f)
din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 19 alin.
(4) din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (7) lit. f) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 63 alin. (6) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. l) din Cod.

Amendă
10 000 lei

Pentru încălcarea prevederilor art. 63 alin. (6) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. l) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 63 alin. (6) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. l) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 63 alin. (6) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. l) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 6 lit. a) din
Decizia CA nr. 98 din 19.07.2012, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. (6) lit. a) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 6 lit. a)
din Decizia CA nr. 98 din 19.07.2012, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (7) lit. f) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 6 lit. a) din
Decizia CA nr. 98 din 19.07.2012, în conformitate
cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. a) din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin.
(3) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k)
din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin.
(7) din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k)

Amendă
15 000 lei
Amendă
8 000 lei
Amendă
6 000 lei
Avertizare publică

Amendă
10 000 lei
Amendă
5 000 lei
Amendă
15 000 lei
Amendă
15 000 lei
Amendă
5 000 lei
Amendă
5 000 lei
Amendă
5 000 lei
Amendă
5 000 lei
Amendă
10 000 lei
Avertizare publică

Amendă
15 000 lei

Amendă
10 000 lei
Amendă
8 000 lei
Amendă
5 000 lei
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11.

12.

„Prime”,
„General Media Group Corp”
SRL

„NTV Moldova”,
„Exclusiv Media” SRL

19 din 26 ianuarie 2022

49 din 23 februarie 2022

47 din 23 februarie 2022

61 din 02 martie 2022

61 din 02 martie 2022

61 din 02 martie 2022

61 din 02 martie 2022

61 din 02 martie 2022

61 din 02 martie 2022

62 din 02 martie 2022

63 din 02 martie 2022

68 din 04 martie 2022

74 din 11 martie 2022

83 din 17 martie 2022

13.

„RTR Moldova”,
„TV- Comunicații Grup” SRL

din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 6 lit. a) din
Decizia CA nr. 98 din 19.07.2012, în conformitate
cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. a) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b)
din Decizia nr. 98 din 19 iulie 2012 Cu privire la
clasificarea programelor audiovizuale în scopul
protecției minorilor, în conformitate cu prevederile
art. 84 alin. (6) lit. a) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 15 alin. (6) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. f)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (7) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (11) lit. c)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin.
(1) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k)
din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin.
(6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 24 alin. (2) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin.
(1) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k) din
Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin.
(6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. c)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin.
(1) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k)
din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin.
(1) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. d)
din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin.
(6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. d)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în

Amendă
10 000 lei
Amendă
10 000 lei

Avertizare publică

Avertizare publică

Avertizare publică

Avertizare publică

Avertizare publică

Amendă
5 000 lei
Amendă
5 000 lei
Amendă
5 000 lei
Avertizare publică

Amendă
10 000 lei
Amendă
10 000 lei
Amendă
10 000 lei
Avertizare publică

Amendă
5 000 lei
Amendă
10 000 lei
Amendă
10 000 lei
Avertizare publică

Avertizare publică

41 din 44

61 din 02 martie 2022

63 din 02 martie 2022

82 din 17 martie 2022

89 din 23 martie 2022

14.

„Primul în Moldova”,
„Telesistem TV” SRL
62 din 02 martie 2022

63 din 02 martie 2022

74 din 11 martie 2022

conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (4) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. e)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (7) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.

Avertizare publică

Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin.
(6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k)
din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin.
(3) lit. d), din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (7) lit. f)
din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin.
(7) din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (7) lit. f) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 24 alin. (2) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i) din
Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin.
(6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k)
din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin.
(1) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k)
din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin.
(4) din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 63 alin. (2) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în cadrul
difuzării programului „Вести-Moldova” din 03
martie 2022, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. j)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 63 alin. (2) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în cadrul
difuzării programului „Вести-Moldova” din 04
martie 2022, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. j)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (4) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin.
(1) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k)
din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin.
(6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k)
din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin.
(3) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k)
din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin.
(1) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k)
din Cod.

Amendă
5 000 lei

Avertizare publică

Avertizare publică

Amendă
18 000 lei
Amendă
20 000 lei
Amendă
10 000 lei
Amendă
10 000 lei
Amendă
5 000 lei
Amendă
5 000 lei
Amendă
8 000 lei

Amendă
8 000 lei

Avertizare publică

Avertizare publică

Amendă
10 000 lei
Amendă
10 000 lei
Amendă
8 000 lei
Amendă
10 000 lei

42 din 44

75 din 11 martie 2022

15.

„Canal 5”,
„Media Content Distribution”
SRL

63 din 02 martie 2022

16.

„N4”,
„SELECTCANAL-TV” SRL

63 din 02 martie 2022

17.

„FAMILIA”,
„Real Radio” SRL

18.

„MEGA TV”,
„Real Radio” SRL

19.

„Cinema 1”,
„A.Video-Content” SRL

20.

21.

„PEH TV”,
„Media Production TV” SRL

„Bravo TV”,
„Bravo TV” SRL

63 din 02 martie 2022

63 din 02 martie 2022

63 din 02 martie 2022

63 din 02 martie 2022

63 din 02 martie 2022

99 din 30 martie 2022

22.

„Orhei TV”,
„MEDIA RESURSE” SRL

23.

„Noroc TV”,
„NOROC MEDIA” SRL

24.

„Hit FM”,
„RADIO HIT” SRL

74 din 11 martie 2022

31 din 09 februarie 2022

90 din 23 martie 2022

Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin.
(6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k)
din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin.
(6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k)
din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin.
(1) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.

Amendă
10 000 lei

Amendă
5 000 lei
Amendă
5 000 lei
Avertizare publică

Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. d)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 19 alin. (4) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. d)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.

Avertizare publică

Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin.
(7) din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k) din
Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin.
(3) lit. d) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (7) lit. f)
din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin.
(7) din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (7) lit. f) din
Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 19 alin.
(4) din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (7) lit. f) din
Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin.
(3) lit. d) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu art. 84 alin. (7) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin.
(7) din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu art. 84 alin. (7) lit. f) din Cod.
Pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. d)
din Codul serviciilor media audiovizuale.

Amendă
7 000 lei

Avertizare publică

Avertizare publică

Amendă
16 000 lei

Amendă
20 000 lei
Amendă
17 000 lei
Amendă
20 000 lei
Amendă
15 000 lei
Amendă
5 000 lei
Amendă
14 000 lei

Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 19 alin.
(4) din Cod.

Amendă
29 000 lei

Pentru utilizarea unui alt element de identificare
decât cel aprobat de Consiliul Audiovizualului, în
conformitate cu prevederile Condițiilor la Licența de
emisie și ale art. 25 din Cod.
Pentru refuzul de a pune la dispoziția CA
înregistrările programelor audiovizuale solicitate.

Amendă
8 000 lei

Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Conform dispoziției art. 84 alin. (7) lit. a) din Codul
serviciilor media audiovizuale, pentru transmisiunea
serviciilor media audiovizuale fără licență de emisie.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în

Avertizare publică

Amendă
5 000 lei

Amendă
15 000 lei
Avertizare publică

Avertizare publică

43 din 44

25.

„Radio Alla”,
„RADIO TOP” SRL

90 din 23 martie 2022

conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (4) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. a)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (4) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. a)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod.

Avertizare publică

Avertizare publică

Avertizare publică

Avertizare publică

Avertizare publică

Avertizare publică

Avertizare publică

Avertizare publică

Sancțiuni aplicate distribuitorilor de servicii media audiovizuale
Nr.
d/o
1.

2.

Denumirea instituției, titularul
de autorizație

Numărul și data
deciziei

„JELANSTE” SRL

38 din 16 februarie 2022

„INTERKIWINET” SRL

93 din 23 martie 2022

„KIWI TV”

3.

„SV STANDART” SRL

93 din 23 martie 2022

„SV STANDART”

4.

„TELE-LUCI” SRL

93 din 23 martie 2022

„OTV”

5.

„CosComSat” SRL
„TV Select”

93 din 23 martie 2022

Obiectul sancțiunii

Sancțiune

Pentru retransmisiunea serviciilor media
audiovizuale fără autorizație de retransmisiune în s.
Piatra, r-nul Orhei, conform dispoziției art. 84 alin.
(7) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale.
Pentru nerespectarea obligației de retransmisiune a
serviciilor de televiziune în limba română și
serviciilor de televiziune cu subtitrare/dublare în
limba română în proporție de cel puțin 50% din
numărul total de servicii media audiovizuale
retransmise, prevăzută la art. 55 alin. (3) lit. a) din
Cod, conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul
serviciilor media audiovizuale.
Pentru nerespectarea ofertei de servicii media
audiovizuale retransmise, aprobată prin Decizia nr.
10/73 din 26 mai 2017, conform dispoziției art. 84
alin. (5) lit. b) din Codul serviciilor media
audiovizuale.
Pentru nerespectarea obligației de retransmisiune a
serviciilor de televiziune „must carry”, prevăzută la
art. 55 alin. (2) lit. b) din Cod, conform dispoziției
art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale
Pentru nerespectarea obligației de retransmisiune a
serviciilor de televiziune „must carry”, prevăzută la
art. 55 alin. (2) lit. b) din Cod, conform dispoziției
art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale
Pentru nerespectarea obligației de retransmisiune a
serviciilor de televiziune „must carry”, prevăzută la
art. 55 alin. (2) lit. b) din Cod, conform dispoziției
art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale

Amendă 15.000
de lei
Avertizare publică

Amendă 5.000 de
lei

Avertizare publică

Avertizare publică

Avertizare publică

44 din 44

