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DECIZIA nr. 22/130
din 11 septembrie 2020
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii
media la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3), alin. (7) și alin. (8) din Codul
serviciilor media audiovizuale
În cadrul ședinței publice din 30 ianuarie 2020, prin Decizia nr. 3/10, Consiliul
Audiovizualului a decis efectuarea unei monitorizări tematice a furnizorilor de servicii media
de televiziune la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3), alin. (7) și alin. (8) din Codul
serviciilor media audiovizuale.
Astfel, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (4) lit. a) și art. 83 alin. (3) lit. a) din
Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, Consiliul Audiovizualului a
efectuat monitorizarea posturilor de televiziune „ITV”, „Studio-L”, „Agro TV Moldova”,
„NTS”, „SOR-TV”, „ATV COGUK” și „N4”, în perioada 27 mai – 02 iunie 2020.
I. „ITV”
Prin Decizia nr. 37/119 din 20 august 2019 – Cu privire la clasificarea furnizorilor de
servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova, furnizorul privat de servicii media
„MEDIA PRO GROUP” SRL, fondator al postului de televiziune „ITV”, a fost clasificat ca
furnizor regional, având obligația (conform art. 4 alin. (3) lit. d) din Cod) de a transmite, în
cadrul serviciilor de televiziune, programe audiovizuale locale cu durata medie zilnică de cel
puțin 4 ore.
Rezultatele monitorizării au atestat următoarele:
Nr.

Data

Emisiuni locale
(06:00-24:00)

Emisiuni locale
în limba română
(06:00-24:00)

Emisiuni locale
în orele de maximă
audiență
06:00-09:00
17:00-23:00

1.

27.05.2020

03 ore 50 min. 56 sec.

02 ore 19 min. 28 sec.

02 ore 33 min. 41 sec.

2.

28.05.2020

04 ore 06 min. 19 sec.

02 ore 42 min. 14 sec.

02 ore 57 min. 40 sec.

3.

29.05.2020

04 ore 08 min. 54 sec.

02 ore 20 min. 44 sec.

02 ore 19 min. 20 sec.

4.
5.

30.05.2020
31.05.2020

03 ore 37 min. 37 sec.
04 ore 13 min. 58 sec.

02 ore 24 min. 30 sec.
03 ore 17 min. 58 sec.

02 ore 31 min. 32 sec.
02 ore 31 min. 07 sec.

6.

01.06.2020

04 ore 01 min. 14 sec.

02 ore 36 min. 37 sec.

02 ore 47 min. 06 sec.

7.

02.06.2020

04 ore 01 min. 54 sec.

02 ore 38 min. 58 sec.

02 ore 47 min. 08 sec.

Conform clasificării:
28 ore de emisie.
Realizat:

80% <=> 22 ore 24
min. 41 sec. de emisie.
Realizat:

Total:
7 zile

Conform clasificării:
75% <=> 21 ore de
emisie.
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28 ore 00 min. 52 sec.
de emisie.

18 ore 20 min. 29 sec.
(65,47%) de emisie.

Realizat:
18 ore 27 min. 34 sec.

Datele monitorizării atestă că în perioada de raport, ponderea programelor audiovizuale
locale în limba română transmise de postul de televiziune „ITV” a constituit mai puțin de 80%,
iar ponderea programelor audiovizuale locale difuzate de furnizorul de servicii media, în orele
de maximă audiență, a constituit mai puțin de 75%.
Astfel, urmare a analizei cantitative s-a atestat că în perioada de raport 27 mai – 02 iunie
2020, postul de televiziune „ITV” a comis încălcări de la prevederile art. 4 alin. (7) din Codul
serviciilor media audiovizuale: „Furnizorii de servicii media prevăzuți la alin. (3) și (6) au
obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 80% în limba
română” și alin. (9) : „Programele audiovizuale locale prevăzute la alin. (3), (6) și (7) se
difuzează în intervalul orar 06.00-24.00. Cel puțin 75% din conținutul programelor respective
se difuzează în orele de maximă audiență”.
II. „Studio-L”
Prin Decizia nr. 37/119 din 20 august 2019 – Cu privire la clasificarea furnizorilor de
servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova, furnizorul privat de servicii media
„Studio-L” SRL, fondator al postului de televiziune „Studio-L”, a fost clasificat ca furnizor
local, având obligația (conform art. 4 alin. (3) lit. e) din Cod) de a transmite, în cadrul serviciilor
de televiziune, programe audiovizuale locale cu durata medie zilnică de cel puțin 2 ore.
Rezultatele monitorizării au atestat următoarele:
Nr.

Data

Emisiuni locale
(06:00-24:00)

1.

27.05.2020

17 ore 17 min. 21 sec.

15 ore 03 min. 47 sec.

08 ore 11 min. 02 sec.

2.

28.05.2020

17 ore 24 min. 04 sec.

13 ore 58 min. 25 sec.

08 ore 15 min. 36 sec.

3.

29.05.2020

17 ore 22 min. 04 sec.

16 ore 07 min. 22 sec.

08 ore 35 min. 10 sec.

4.
5.

30.05.2020
31.05.2020

17 ore 21 min. 35 sec.
17 ore 10 min. 29 sec.

14 ore 55 min. 11 sec.
16 ore 34 min. 14 sec.

08 ore 20 min. 15 sec.
08 ore 59 min. 24 sec.

6.

01.06.2020

17 ore 15 min. 21 sec.

13 ore 05 min. 45 sec.

08 ore 34 min. 45 sec.

7.

02.06.2020

17 ore 23 min. 47 sec.

14 ore 22 min. 17 sec.

08 ore 25 min. 42 sec.

Conform clasificării:
14 ore de emisie.
Realizat:
121 ore 14 min. 41
sec. de emisie.

80% <=> 96 ore 59
min. 45 sec. de emisie.
Realizat:
103 ore 07 min. 01 sec.
(85,04%) de emisie.

Conform clasificării:
75% <=> 10 ore 30
min. de emisie.
Realizat:
59 ore 21 min. 54
sec.de emisie.

Total:
7 zile

Emisiuni locale
în limba română
(06:00-24:00)

Emisiuni locale
în orele de maximă
audiență
06:00-09:00
17:00-23:00

Datele monitorizării atestă că în perioada de raport au fost realizate programe locale cu
durata medie zilnică mai mare de 2 ore. Ponderea programelor audiovizuale locale în limba
română transmise de către postul de televiziune „Studio-L” a constituit mai mult de 80%, iar
cea a programelor audiovizuale locale difuzate de furnizorul de servicii media, în orele de
maximă audiență, a constituit mai mult de 75%.
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Astfel, urmare a analizei cantitative s-a atestat că în perioada de raport 27 mai – 02
iunie 2020, postul de televiziune „Studio-L” nu a comis încălcări de la prevederile art. 4 din
Codul serviciilor media audiovizuale.
III. „Agro TV Moldova”
Prin Decizia nr. 37/119 din 20 august 2019 – Cu privire la clasificarea furnizorilor de
servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova, furnizorul privat de servicii media
„JEVISE” SRL, fondator al postului de televiziune „Agro TV Moldova”, a fost clasificat ca
furnizor regional, având obligația (conform art. 4 alin. (3) lit. d) din Cod) de a transmite, în
cadrul serviciilor de televiziune, programe audiovizuale locale cu durata medie zilnică de cel
puțin 4 ore.
Rezultatele monitorizării au atestat următoarele:
Nr.

Data

Emisiuni locale
(06:00-24:00)

Emisiuni locale
în limba română
(06:00-24:00)

Emisiuni locale
în orele de maximă
audiență
06:00-09:00
17:00-23:00

1.

27.05.2020

10 ore 52 min. 21 sec.

10 ore 50 min. 55 sec.

07 ore 22 min. 51 sec.

2.

28.05.2020

11 ore 39 min. 45 sec.

11 ore 39 min. 45 sec.

07 ore 25 min. 13 sec.

3.

29.05.2020

10 ore 52 min. 08 sec.

10 ore 51 min. 23 sec.

06 ore 22 min. 05 sec.

4.
5.

30.05.2020
31.05.2020

11 ore 14 min. 58 sec.
13 ore 57 min. 40 sec.

11 ore 14 min. 13 sec.
13 ore 57 min. 40 sec.

07 ore 01 min. 33 sec.
07 ore 08 min. 23 sec.

6.

01.06.2020

11 ore 59 min. 22 sec.

11 ore 57 min. 20 sec.

07 ore 13 min. 02 sec.

7.

02.06.2020

11 ore 32 min. 30 sec.

11 ore 31 min. 00 sec

06 ore 35 min. 17 sec.

Conform clasificării:
28 ore de emisie.
Realizat:
82 ore 08 min. 44 sec.
de emisie.

80% <=> 65 ore 42
min. 59 sec. de emisie.
Realizat:
82 ore 01 min. 16 sec.
(99,85%) de emisie.

Conform clasificării:
75% <=> 21 ore de
emisie.
Realizat:
49 ore 08 min. 24 sec.
de emisie.

Total:
7 zile

Datele monitorizării atestă că în perioada de raport au fost realizate programe locale cu
durata medie zilnică mai mare de 4 ore. Ponderea programelor audiovizuale locale în limba
română transmise de către postul de televiziune „Agro TV Moldova” a constituit mai mult de
80%, iar cea a programelor audiovizuale locale difuzate de furnizorul de servicii media, în orele
de maximă audiență, a constituit mai mult de 75%.
Astfel, urmare a analizei cantitative s-a atestat că în perioada de raport 27 mai – 02
iunie 2020, postul de televiziune „Agro TV Moldova” nu a comis încălcări de la prevederile
art. 4 din Codul serviciilor media audiovizuale.
IV. „NTS”
Prin Decizia nr. 37/119 din 20 august 2019 – Cu privire la clasificarea furnizorilor de
servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova, furnizorul privat de servicii media SC
„URANIA FM” SRL, fondator al postului de televiziune „NTS”, a fost clasificat ca furnizor
local, având obligația (conform art. 4 alin. (3) lit. e) din Cod) de a transmite, în cadrul serviciilor
de televiziune, programe audiovizuale locale cu durata medie zilnică de cel puțin 2 ore.
Rezultatele monitorizării au atestat următoarele:
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Nr.

Data

Emisiuni locale
(06:00-24:00)

Emisiuni locale
în limba română
(06:00-24:00)

Emisiuni locale
în orele de maximă
audiență
06:00-09:00
17:00-23:00

1.

27.05.2020

01 oră 08 min. 35 sec.

0

37 min. 38 sec.

2.

28.05.2020

01 oră 07 min. 56 sec.

0

38 min. 03 sec.

3.

29.05.2020

56 min. 54 sec.

0

20 min. 58 sec.

4.
5.

30.05.2020
31.05.2020

01 oră 20 min. 14 sec.
01 oră 18 min. 35 sec.

0
0

37 min. 49 sec.
40 min. 03 sec.

6.

01.06.2020

01 oră 37 min. 56 sec.

0

39 min. 55 sec.

7.

02.06.2020

01 oră 08 min. 45 sec.

0

39 min. 13 sec.

Conform clasificării:
14 ore de emisie.
Realizat:
08 ore 38 min. 55 sec.
de emisie.

25% <=> 02 ore 09
min. 43 sec. de emisie.
Realizat:
0%.

Total:
7 zile

Conform clasificării:
75% <=> 10 ore 30
min. de emisie.
Realizat:
04 ore 13 min. 39 sec.
de emisie.

Datele monitorizării atestă că în perioada de raport au fost realizate programe locale cu
durata medie zilnică mai mică de 2 ore. Ponderea programelor audiovizuale locale în limba
română transmise de postul de televiziune „NTS” a constituit 0%, iar ponderea programelor
audiovizuale locale difuzate de furnizorul de servicii media, în orele de maximă audiență, a
constituit mai puțin de 75%.
Totodată, este de specificat faptul că serviciul media audiovizual al postului de
televiziune „NTS” se adresează comunităților din unitățile administrativ-teritoriale în care
minoritatea etnică reprezintă o pondere majoritară.
Astfel, urmare a analizei cantitative s-a atestat că în perioada de raport 27 mai – 02 iunie
2020, postul de televiziune „NTS” a comis încălcări de la prevederile art. 4 alin. (3) lit. e):
„Furnizorii de servicii media au obligația de a transmite, în cadrul serviciilor de televiziune,
programe audiovizuale locale cu următoarele durate medii zilnice: „cel puțin 2 ore pentru
fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privați locali de servicii media”; art. 4
alin. (8): „Furnizorii de servicii media ale căror servicii media audiovizuale se adresează
comunităților din unitățile administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică reprezintă o
pondere majoritară au obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de
cel puțin 25% în limba română, precum și programe audiovizuale de producție proprie în
limba minorității respective” și art. 4 alin. (9): „Programele audiovizuale locale prevăzute la
alin. (3), (6) și (7) se difuzează în intervalul orar 06.00-24.00. Cel puțin 75% din conținutul
programelor respective se difuzează în orele de maximă audiență” din Codul serviciilor media
audiovizuale.
V. „SOR-TV”
Prin Decizia nr. 37/119 din 20 august 2019 – Cu privire la clasificarea furnizorilor de
servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova, furnizorul privat de servicii media
„MAR-SOR TV” SRL, fondator al postului de televiziune „SOR-TV”, a fost clasificat ca
furnizor local, având obligația (conform art. 4 alin. (3) lit. e) din Cod) de a transmite, în cadrul
serviciilor de televiziune, programe audiovizuale locale cu durata medie zilnică de cel puțin 2
ore.
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Rezultatele monitorizării au atestat următoarele:
Nr.

Data

Emisiuni locale
(06:00-24:00)

Emisiuni locale
în limba română
(06:00-24:00)

Emisiuni locale
în orele de maximă
audiență
06:00-09:00
17:00-23:00

1.

27.05.2020

11 ore 01 min. 09 sec

11 ore 01 min. 09 sec

05 ore 02 min. 20 sec

2.

28.05.2020

09 ore 18 min. 48 sec

09 ore 18 min. 48 sec

03 ore 16 min. 49 sec

3.

29.05.2020

08 ore 15 min. 04 sec

08 ore 15 min. 04 sec

03 ore 55 min. 12 sec

4.
5.

30.05.2020
31.05.2020

09 ore 01 min. 51 sec
10 ore 40 min. 47 sec

09 ore 01 min. 51 sec
10 ore 40 min. 47 sec

03 ore 20 min. 56 sec
04 ore 59 min. 36 sec

6.

01.06.2020

10 ore 39 min. 41 sec

10 ore 39 min. 41 sec

04 ore 54 min. 26 sec

7.

02.06.2020

07 ore 22 min. 43 sec

07 ore 22 min. 43 sec

02 ore 49 min. 12 sec

Total:
7 zile

Conform
clasificării:
14 ore de emisie.
Realizat:
75 ore 20 min. 30
sec. de emisie.

80% <=> 60 ore 16 min.
24 sec. de emisie.
Realizat:
75 ore 20 min. 30 sec.
(100%)de emisie.

Conform clasificării:
75% <=> 10 ore 30
min. de emisie.
Realizat:
28 ore 18 min. 31 sec.
de emisie.

Datele monitorizării atestă că în perioada de raport au fost realizate programe locale cu
durata medie zilnică mai mare de 2 ore. Ponderea programelor audiovizuale locale în limba
română transmise de către postul de televiziune „SOR-TV” a constituit mai mult de 80%, iar
cea a programelor audiovizuale locale difuzate de furnizorul de servicii media, în orele de
maximă audiență, a constituit mai mult de 75%.
Astfel, urmare a analizei cantitative s-a atestat că în perioada de raport 27 mai – 02 iunie
2020, postul de televiziune „SOR-TV” nu a comis încălcări de la prevederile art. 4 din Codul
serviciilor media audiovizuale.
VI. „ATV COGUK”
Prin Decizia nr. 37/119 din 20 august 2019 – Cu privire la clasificarea furnizorilor de
servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova”, furnizorul privat de servicii media
„RTV-MEDIA-CENTER” SRL, fondator al postului de televiziune „ATV COGUK”, a fost
clasificat ca furnizor local, având obligația (conform art. 4 alin. (3) lit. e) din Cod) de a
transmite, în cadrul serviciilor de televiziune, programe audiovizuale locale cu durata medie
zilnică de cel puțin 2 ore.
Rezultatele monitorizării au atestat următoarele:
Data

Emisiuni locale
(06:00 - 24.00)

Limba română
(06:00 - 24:00)

1.
2.

27.05.2020
28.05.2020

08 ore 53 min. 48 sec.
08 ore 31 min. 56 sec.

02 ore 56 min. 42 sec.
02 ore 37 min. 49 sec.

Emisiuni locale
în orele de maximă
audiență
(06:00 - 09:00)
(17:00 - 23:00)
05 ore 15 min. 07 sec.
05 ore 22 min. 44 sec.

3.
4.
5.

29.05.2020
30.05.2020
31.05.2020

08 ore 54 min. 01 sec.
08 ore 11 min. 33 sec.
08 ore 38 min. 48 sec.

02 ore 34 min. 14 sec.
01 oră 50 min. 12 sec.
02 ore 34 min. 39 sec.

05 ore 07 min. 08 sec.
04 ore 38 min. 40 sec.
05 ore 14 min. 00 sec.

Nr.
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01.06.2020
02.06.2020
Total:
7 zile

6.
7.

08 ore 36 min. 07 sec.
08 ore 00 min. 17 sec.
Conform clasificării:
14 ore de emisie.
Realizat: 59 ore 46
min. 30 sec.
de emisie.

02 ore 31 min. 40 sec.
01 oră 46 min. 27 sec.
25 % <=> 14 ore 56 min.
37 sec. de emisie.
Realizat: 16 ore 51 min.
43 sec. (28,20%) de
emisie.

04 ore 58 min. 44 sec.
05 ore 00 min. 18 sec.
Conform clasificării:
75% <=> 10 ore 30 min.
de emisie.
Realizat: 35 ore 36 min.
41 sec. de emisie.

Datele monitorizării atestă că în perioada de raport au fost realizate programe locale cu
durata medie zilnică mai mare de 2 ore. Ponderea programelor audiovizuale locale în limba
română transmise de către postul de televiziune „ATV COGUK” a constituit mai mult de 25%,
iar cea a programelor audiovizuale locale difuzate de furnizorul de servicii media, în orele de
maximă audiență, a constituit mai mult de 75%.
Totodată, este de specificat că serviciul media audiovizual al postului de televiziune
„ATV COGUC” se adresează comunităților din unitățile administrativ-teritoriale în care
minoritatea etnică reprezintă o pondere majoritară.
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Codul serviciilor media audiovizuale:
„Furnizorii de servicii media ale căror servicii media audiovizuale se adresează comunităților
din unitățile administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică reprezintă o pondere
majoritară au obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin
25% în limba română, precum și programe audiovizuale de producție proprie în limba
minorității respective”.
Astfel, urmare a analizei cantitative s-a atestat că în perioada de raport 27 mai – 02 iunie
2020, postul de televiziune „ATV COGUK” nu a comis încălcări de la prevederile art. 4 alin.
(8) din Codul serviciilor media audiovizuale.
VII. „N4”
Prin Decizia CA nr. 37/119 din 20 august 2019 – Cu privire la clasificarea furnizorilor
de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova, furnizorul privat de servicii media
„SELECTCANAL – TV” SRL, fondator al postului de televiziune „N4”, a fost clasificat ca
furnizor regional, având obligația (conform art. 4 alin. (3) lit. d) din Cod) de a transmite, în
cadrul serviciilor de televiziune, programe audiovizuale locale cu durata medie zilnică de cel
puțin 4 ore.
Rezultatele monitorizării au atestat următoarele:
Nr.

Data

Emisiuni locale
(06:00-24:00)

Emisiuni locale
în limba română
(06:00-24:00)

Emisiuni locale
în orele de maximă
audiență
06:00-09:00
17:00-23:00

1.

27.05.2020

04 ore 36 min. 52 sec.

02 ore 49 min. 04 sec.

02 ore 25 min. 17 sec.

2.

28.05.2020

05 ore 48 min. 03 sec.

04 ore 09 min. 47 sec.

03 ore 30 min. 55 sec.

3.

29.05.2020

04 ore 42 min. 53 sec.

03 ore 31 min. 41 sec.

02 ore 55 min. 42 sec.

4.
5.

30.05.2020
31.05.2020

05 ore 39 min. 40 sec.
04 ore 38 min. 56 sec.

03 ore 14 min. 01 sec.
01 oră 36 min. 03 sec.

03 ore 28 min. 47 sec.
02 ore 36 min. 22 sec.

6.

01.06.2020

04 ore 25 min. 21 sec.

02 ore 18 min. 01 sec.

02 ore 47 min. 47 sec.

7.

02.06.2020

06 ore 29 min. 41 sec.

04 ore 49 min. 55 sec.

04 ore 25 min. 32 sec.
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Total:
7 zile

Conform clasificării:
28 ore de emisie.
Realizat: 36 ore 21
min. 26 sec. de emisie.

80% <=> 29 ore 05 min.
08 sec. de emisie.
Realizat: 22 ore 28 min.
32 sec. (61,81%) de
emisie.

Conform clasificării:
75% <=> 21 ore de
emisie.
Realizat: 22 ore 10
min. 22 sec. de emisie.

Datele monitorizării atestă că în perioada de raport, ponderea programelor audiovizuale
locale în limba română transmise de postul de televiziune „N4” a constituit mai puțin de 80%.
Astfel, urmare a analizei cantitative s-a atestat că în perioada de raport 27 mai – 02
iunie 2020, postul de televiziune „N4” a comis încălcări de la prevederile art. 4 alin. (7) din
Codul serviciilor media audiovizuale: „Furnizorii de servicii media prevăzuți la alin. (3) și (6)
au obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 80% în
limba română”.
În cadrul dezbaterilor publice, membra Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci,
și-a reiterat poziția asupra faptului că unii furnizori de servicii media sunt sancționați pentru că
nu le ajunge o oră-două de produs autohton de rând cu alți furnizori care realizează doar 10%
de produs autohton, menționând că Consiliul Audiovizualului ar trebui să înainteze un proiect
de lege care ar stipula gradualitatea aplicării sancțiunilor.
Președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a precizat că propunerea
membrei CA, Ala Ursu-Antoci, este una foarte pertinentă și vizează niște situații importante,
care au fost abordate și în cadrul altor ședințe. Astfel, Dragoș Vicol a declarat că într-adevăr
este necesar de a stabili cum să se procedeze în astfel de cazuri, să existe o anumită marjă și,
în situația respectivă, Consiliul Audiovizualului să poată decidă: o limită de jos, una
intermediară sau limita de sus. În acest context, președintele Consiliului Audiovizualului a
opinat că ar fi bine să fie făcute anumite propuneri, astfel încât să fie amendat Codul serviciilor
media audiovizuale, ca și Consiliul Audiovizualului să poată aplica legea, pe de o parte, și, pe
de altă parte, să nu fie create situații prin care lesne autoritatea audiovizuală să fie acuzată de
aplicarea neuniformă a anumitor prevederi legale.
Membrul Consiliului Audiovizualului, Corneliu Mihalache, s-a referit la postul de
televiziune „NTS”, menționând că încălcarea atestată este gravă, dar a presupus că, luând în
considerare faptul că acesta este un post de televiziune din Taraclia, pur și simplu, nu are cine
să facă emisiuni în limba română, fapt care însă, nu-i scutește de sancțiune.
În temeiul prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova,
adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A lua act de rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „ITV”, „Studio-L”,
„Agro TV Moldova”, „NTS”, „SOR-TV”, „ATV COGUK” și „N4” (PRO (7) UNANIM – D.
VICOL, T. BURAGA, C. MIHALACHE, L. MANOLE, I. ROBU, Iu. ROȘCA și A. URSUANTOCI).
2. A sancționa cu avertizare publică „MEDIA PRO GROUP” SRL, fondatoarea
postului de televiziune „ITV”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) și alin. (9) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
Cod (PRO (7) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, C. MIHALACHE, L. MANOLE, I.
ROBU, Iu. ROȘCA și A. URSU-ANTOCI).
3. A sancționa cu avertizare publică SC „URANIA FM” SRL, fondatoarea postului de
televiziune „NTS”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. e), alin. (8) și alin. (9) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din
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Cod (PRO (7) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, C. MIHALACHE, L. MANOLE, I.
ROBU, Iu. ROȘCA și A. URSU-ANTOCI).
4. A sancționa cu avertizare publică „SELECTCANAL – TV” SRL, fondatoarea
postului de televiziune „N4”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor
media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod (PRO (7)
UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, C. MIHALACHE, L. MANOLE, I. ROBU, Iu. ROȘCA
și A. URSU-ANTOCI).
5. În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media
audiovizuale, „MEDIA PRO GROUP” SRL, SC „URANIA FM” SRL și „SELECTCANAL –
TV” SRL sunt obligate să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării
deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă
audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media
audiovizuale generaliste și/sau de știri:
„Consiliul Audiovizualului a sancționat cu avertizare publică „MEDIA PRO GROUP”
SRL, fondatoarea postului de televiziune „ITV”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7)
și alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale, potrivit cărora furnizorii privați regionali
de servicii media au obligația de a transmite, în cadrul serviciilor de televiziune, programe
audiovizuale locale în proporție de cel puțin 80% în limba română” și cel puțin 75% din
conținutul programelor audiovizuale locale se difuzează în orele de maximă audiență”;
„Consiliul Audiovizualului a sancționat cu avertizare publică SC „URANIA FM” SRL,
fondatoarea postului de televiziune „NTS”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit.
e), alin. (8) și alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale, potrivit cărora furnizorii
privați locali de servicii media au obligația de a transmite, în cadrul serviciilor de televiziune,
programe audiovizuale locale cu durata medie zilnică de cel puțin 2 ore, în proporție de cel
puțin 25 % în limba română (furnizori de servicii media ale căror servicii media audiovizuale
se adresează comunităților din unitățile administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică
reprezintă o pondere majoritară) și cel puțin 75% din conținutul programelor respective se
difuzează în orele de maximă audiență”.
„Consiliul Audiovizualului a sancționat cu avertizare publică „SELECTCANAL – TV”
SRL, fondatoarea postului de televiziune „N4”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7)
din Codul serviciilor media audiovizuale, potrivit căruia furnizorii privați regionali de servicii
media au obligația de a transmite, în cadrul serviciilor de televiziune, programe audiovizuale
locale în proporție de cel puțin 80% în limba română”.
5.1. „MEDIA PRO GROUP” SRL, SC „URANIA FM” SRL și „SELECTCANAL –
TV” SRL vor prezenta, în termen de 5 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei decizii, un
raport despre executarea prevederilor art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media
audiovizuale, care va include data și ora difuzării textului sancțiunii.
6. Motivațiile privind rezultatele votării sunt înscrise în Procesul-verbal al ședinței CA
din 11 septembrie 2020, parte integrantă a prezentei decizii.
7. 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) de către furnizorul de servicii media sancționat, în termen de 30 de zile din momentul
aducerii la cunoștință a prezentei decizii.
8. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția Monitorizare TV.
9. 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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