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DECIZIA nr. 41/134
din 11 septembrie 2019
Cu privire la examinarea petițiilor „Intermedia” SRL
Pe data de 05 august 2019, în adresa Consiliului Audiovizualului au parvenit petițiile nr.
002 și 003 din 26.07.2019 din partea AT „Intermedia” SRL, prin care informează despre faptul că
„STV IT Company” SRL retransmite fără acoperire contractuală posturile de televiziune: Тайны
Галактики, Загородная Жизнь, Успех, Мужское кино, Пингвин Лоло, Океан-ТВ, Родное
Кино, Детский Мир, Телеклуб și Мир сериалов.
Este de menționat că în ambele petiții, AT „Intermedia” SRL susține că la multiplele
solicitări de a legaliza retransmisiunea respectivelor posturi de televiziune, din partea „STV IT
Company” SRL nu a parvenit niciun răspuns. Totodată, „STV Media” SRL (afiliată „STV IT
Company” SRL) s-a adresat către producătorii posturilor de televiziune specificate mai sus cu
solicitarea de a primi drepturile de distribuție a acestora, cu condiția unei perioade de test de 3 luni.
Până în prezent însă nu a fost semnat un asemenea contract.
În conformitate cu art. 75 alin. (4) lit. a) și c) și art. 83 alin. (3) lit. c) din Codul serviciilor
media audiovizuale, la data de 21 august 2019, Consiliul Audiovizualului a efectuat monitorizarea
distribuitorului de servicii media audiovizuale „STV IT Company” SRL în rețelele de cablu
descrise în petițiile AT „Intermedia” SRL.
Urmare a efectuării controlului s-a atestat că în rețelele de cablu „Rox Net” SRL și „Adinet”
SRL, luate în locațiune de către „STV IT Company” SRL, sunt retransmise următoarele posturi de
televiziune menționate în petițiile nr. 002 și 003 din 26.07.2019: Мужское кино, Мир сериалов,
Детский Мир și Загородная Жизнь.
În urma analizei contractelor din dosarul companiei „STV IT Company” SRL s-a stabilit
că întreprinderea are încheiat contract de retransmisiune – nr. 118 din 2018, cu compania „Content
STV Media” SRL pentru posturile de televiziune: Мир сериалов, Детский Мир și Загородная
Жизнь, și contractul de retransmisiune nr. RS-01/03-08/19 din 03.08.2019, încheiat cu compania
„Radio Star” SRL, pentru postul de televiziune Мужское кино.
În temeiul prevederilor art. 83 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale al
Republicii Moldova, precum și în scopul examinării obiective a tuturor circumstanțelor sesizate,
Consiliul Audiovizualului, prin scrisoarea nr. 638 din 23.08.2019, a solicitat companiei „STV IT
Company” SRL expunerea poziției pe marginea cazului examinat, până la data de 03 septembrie
2019. Până în prezent, în adresa Consiliului Audiovizualului nu a parvenit niciun răspuns.
Urmare a efectuării controlului activității distribuitorului de servicii „STV IT Company”
SRL prin prisma celor invocate în petiția companiei AT „Intermedia” SRL s-a constatat că „STV
IT Company” SRL nu a comis derogări de la legislația audiovizuală, întrucât retransmite în bază
contractuală posturile de televiziune: Мужское кино, Мир сериалов, Детский Мир și
Загородная Жизнь.
În cadrul dezbaterilor publice, membrul Consiliului Audiovizualului, Iulian Roșca, a
propus ca pe viitor, în cazul unor sesizări similare, pe anumite segmente, Consiliul Audiovizualului
să efectueze o monitorizare generală a activității distribuitorului de servicii media audiovizuale
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asupra respectării conținutului Ofertei de servicii de programe și respectării drepturilor de autor și
a drepturilor conexe.
Totodată, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a menționat ca
autoritatea de reglementare a domeniului audiovizualului să nu fie utilizată în calitate de
instrument de presiune sau de pedepsire a distribuitorilor de servicii media audiovizuale.
În temeiul celor relatate și în conformitate cu prevederile Codului serviciilor media
audiovizuale, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A lua act de rezultatele controlului distribuitorului de servicii media audiovizuale „STV
IT Company” SRL (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A.
COZMA, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
2. A respinge petițiile nr. 002 și 003 din 26.07.2019, parvenite din partea AT „Intermedia”
SRL (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, Iu. ROȘCA
și L. VIZIRU).
3. Controlul asupra prezentei decizii îl exercită Direcția control și digitalizare.
4. 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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