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DECIZIA nr. 14/85
din 30 iunie 2020
Cu privire la neprezentarea de către distribuitorii de servicii media „TV SAT” SRL
și „HARTUM TV” SRL a rapoartelor de activitate pentru anul 2019
Prin Decizia nr. 12/70 din 29 mai 2020, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă
în mărime de 5 000 de lei distribuitorii de servicii „BRAVOS-CONECT” SRL, „ILIXAR-BIS”
SRL, „SMART-NETWORK” SRL și „TRUST TV” SRL, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit.
c) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, pentru omiterea prezentării,
până la data de 01 februarie a anului următor celui de gestiune, a rapoartelor de activitate anuale
și a contractelor de retransmisiune a serviciilor media audiovizuale.
Prin aceeași decizie, Consiliul Audiovizualului a acordat distribuitorilor de servicii „TV
SAT” SRL și „HARTUM TV” SRL un termen de 10 zile calendaristice de la emiterea deciziei
pentru a prezenta raportul de activitate pentru anul 2019, conform modelului aprobat de către
Consiliul Audiovizualului.
Prin scrisoarea nr. 287 din 29 mai 2020, Consiliul Audiovizualului a informat distribuitorii
de servicii media „TV SAT” SRL și „HARTUM TV” SRL despre obligativitatea prezentării
raportului de activitate pentru anul 2019 Consiliului Audiovizualului în termen de 10 zile
calendaristice de la emiterea deciziei din 29 mai 2020.
Până în prezent, distribuitorii de servicii „TV SAT” SRL și „HARTUM TV” SRL nu au
prezentat raportul anual de activitate pentru anul 2019.
Este de menționat că art. 56 din Codul serviciilor media audiovizuale prevede expres:
„Până la data de 1 februarie a anului următor celui de gestiune, distribuitorul de servicii
media prezintă Consiliului Audiovizualului un raport anual care să conțină:
a) localitățile sau, după caz, teritoriul în care sunt distribuite ofertele de servicii media
audiovizuale retransmise;
b) lista serviciilor media audiovizuale incluse în ofertele de servicii media audiovizuale
retransmise;
c) datele de identificare ale proprietarilor beneficiari ai persoanei juridice, care este
deținătoare a autorizației de retransmisiune, și valoarea cotei de participațiune a acestora;
d) declarații pe proprie răspundere ale persoanelor indicate la lit. c), care dețin o cotă mai
mare de 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale deținătorului autorizației de
retransmisiune, prin care declară dacă sunt fondatori sau investitori, direcți ori indirecți, la alți
distribuitori de servicii media sau furnizori de servicii media, cu precizarea procentului deținut
din capitalul social al acestora;
e) alte informații solicitate, conform modelului de raport aprobat de către Consiliul
Audiovizualului.”
Articolul 84 alin. (5) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale stabilește: „Se
sancționează cu amendă de la 5000 de lei la 10.000 de lei furnizorii de servicii media și
distribuitorii de servicii media care au comis următoarele încălcări: c) omiterea prezentării, până
la data de 1 februarie a anului următor celui de gestiune, a rapoartelor de activitate anuale și a
contractelor de retransmisiune a serviciilor media audiovizuale”.
Totodată, este de precizat faptul că prin scrisoarea nr. 387 din 26 iunie 2020, Consiliul
Audiovizualului a informat distribuitorii de servicii media „TV SAT” SRL și „HARTUM TV”
SRL că în ședința publică din 30 iunie 2020, ora 13:00, va fi examinată chestiunea cu privire la
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neprezentarea de către distribuitorii de servicii media „TV SAT” SRL și „HARTUM TV” SRL a
rapoartelor de activitate pentru anul 2019.
La data de 27 iunie 2020, „HARTUM TV” SRL a prezentat raportul de activitate pentru
anul 2019 cu depășirea termenului acordat prin Decizia nr. 12/70 din 29 mai 2020.
În conformitate cu prevederile art. 23, 56 și art. 84 alin. (5) lit. c) din Codul serviciilor
media audiovizuale, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, și a actelor prezentate, Consiliul
Audiovizualului

DECIDE:
1. A sancționa cu amendă în mărime de 5 000 de lei „TV SAT” SRL, fondatoarea studioului
de televiziune „TV SAT”, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. c) din Codul serviciilor media
audiovizuale al Republicii Moldova (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A.
COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
2. A sancționa cu amendă în mărime de 5 000 de lei „HARTUM TV” SRL, fondatoarea
studioului de televiziune „TVT”, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. c) din Codul serviciilor
media audiovizuale al Republicii Moldova (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A.
COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
3. În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (13) din Codul serviciilor media
audiovizuale, „TV SAT” SRL și „HARTUM TV” SRL sunt obligate să difuzeze textul sancțiunii
periodic, timp de 24 de ore:
„Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă în mărime de 5 000 de lei „TV SAT”
SRL, fondatoarea studioului de televiziune „TV SAT”, în conformitate cu prevederile art. 84 alin.
(5) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale, potrivit căruia: „Se sancționează cu amendă
de la 5000 de lei la 10000 de lei furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media care
au comis următoarele încălcări: omiterea prezentării, până la data de 1 februarie a anului
următor celui de gestiune, a rapoartelor de activitate anuale și a contractelor de retransmisiune
a serviciilor media audiovizuale”.
„Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă în mărime de 5 000 de lei „HARTUM
TV” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „TVT”, în conformitate cu prevederile art. 84 alin.
(5) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale, potrivit căruia: „Se sancționează cu amendă
de la 5000 de lei la 10000 de lei furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media care
au comis următoarele încălcări: omiterea prezentării, până la data de 1 februarie a anului
următor celui de gestiune, a rapoartelor de activitate anuale și a contractelor de retransmisiune
a serviciilor media audiovizuale”.
3.1. „TV SAT” SRL și „HARTUM TV” SRL vor prezenta, în termen de 48 de ore de la
data adoptării prezentei decizii, un raport despre executarea pct. 3 al deciziei, care va include data
și ora difuzării textului sancțiunii.
4. Distribuitorii de servicii media: „TV SAT” SRL și „HARTUM TV” SRL vor prezenta,
în termen de 30 zile din momentul publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, dovada achitării amenzii.
Datele bancare pentru achitarea amenzii:
Cod fiscal: 1006601000037
Beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Adresa băncii: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7
Codul IBAN: MDXXTR G AAA 143111 LLLL 0000
„XX” – codul de control, care se formează conform Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului
de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 157 din 1 august 2013 „Regulamentul cu
privire la Transferul de credit” (cod numeric);
„LLLL” – cod ce descifrează codul localității conform CUATM (cod numeric).
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5. Motivațiile privind rezultatele votării sunt înscrise în Procesul-verbal al ședinței CA din
30 iunie 2020, parte integrantă a prezentei decizii.
6. În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (15) din Codul serviciilor media audiovizuale,
prezenta decizie devine executorie de la data publicării și poate fi atacată în instanța de judecată
(Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, adresa: mun. Chișinău, str. Kiev nr. 3) în termen de 30 de
zile din momentul aducerii la cunoștință a prezentei decizii.
7. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția control și digitalizare și
Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă.
8. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi publicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.

PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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