Decizia nr. 43/140 din 20 septembrie 2019

CONSILIUL
AUDIOVIZUALULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA

THE AUDIOVISUAL
COUNCIL OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA

MD-2012, Chișinău, str. V. Pârcălab nr. 46
Tel.: (+373 22) 27-75-51, fax: (+373 22) 27-74-71
e-mail: office@cca.md, http://www.audiovizual.md

MD-2012, Chisinau, V. Parcalab str., № 46
Tel: (+373 22) 27-75-51, fax: (+373 22) 27-74-71
e-mail: office@cca.md, http://www.audiovizual.md

DECIZIA nr. 43/140
din 20 septembrie 2019
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „BTV” la
capitolul respectării Concepției generale a serviciului de programe, urmare a autosesizării
președintelui Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol
În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale nr.
174 din 08.11.2018, la 23.08.2019, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a solicitat
monitorizarea Structurii serviciului de programe a furnizorului de servicii media „TV BĂLȚI” SRL,
fondatoarea postului de televiziune „BTV”, la capitolul respectării Concepției generale, pentru o perioadă
de 7 zile.
Luând în considerare faptul că nu a fost propusă o perioadă anumită, perioada supusă monitorizării
a fost selectată aleatoriu: 19-25 august 2019.
Rezultatele monitorizării, pentru perioada 19-25 august 2019, au atestat următoarele:
BTV
B.

Formatul de principiu și structura serviciului de programe

B.1.

Formatul de principiu: Informativ-analitic

B.2
-

Structura programelor după sursa de proveniență (total ore de emisie săptămânală: 168 ore)
Produs autohton
98%
98,49%
(165 ore 28 min. 08 sec.)
Realizat nemijlocit de titularul de licență
98%
98,49%
(165 ore 28 min. 08 sec.)
Produs autohton preluat
0%
0%
Realizat de producători independenți aflați
0%
0%
sub jurisdicția Republicii Moldova
Realizat de radiodifuzori aflați sub jurisdicția
0%
0%
Republicii Moldova (cu nominalizarea
denumirii serviciului de programe)
Retransmise din emisia altor radiodifuzori
0%
0%
ce nu se află sub jurisdicția Republicii
Moldova (cu nominalizarea
denumirii serviciului de programe)
Opere europene
98%
98,49%
(165 ore 28 min. 08 sec.)
Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni

-

-

B.3.
B.4.

Conform Concepției

-

Emisiuni informative și analitice

94%

-

Emisiuni educaționale și culturale
Filme (artistice, documentare, animație)
Muzică (în cazul posturilor TV – clipuri

2%
0%
0%

Rezultatele monitorizării

74,76%
(125 ore 36 min. 00 sec.)
0%
0%
0%
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-

muzicale neîncadrate în emisiuni)
Alte tipuri de emisiuni

2%

-

Publicitate, teleshopping, sponsorizare
Promo

1%
1%

19,13%
(32 ore 09 min. 26 sec.)
0%
4,58%
(7 ore 42 min. 42 sec.)

Monitorizarea postului de televiziune „BTV”, respectiv identificarea programelor, a fost efectuată
în baza înregistrărilor prezentate de către post la solicitarea Consiliului Audiovizualului. Calculele au fost
efectuate din volumul a 165 ore 28 min. 08 sec. – 02 ore 31 min. 52 sec. constituind rebut tehnic.
Urmare a analizei calitative și cantitative au fost atestate devieri de la Concepția generală a
serviciului de programe, aprobată de Consiliul Audiovizualului prin Decizia nr. 5/22 din 26 februarie
2018.
Prin scrisoarea nr. 56 din 17.09.20l9, cu referire devierile atestate în raportul de monitorizare, „TV
BĂLȚI” SRL a comunicat Consiliului Audiovizualului că neconcordanța ponderii programelor
informative s-a produs din cauza că perioada 19-25 august 2019, supusă monitorizării, а fost una estivală,
motiv din care activismul evenimentelor politice și sociale, atât la nivel național, cât și local, а fost unul
redus. De asemenea, furnizorul de servicii media a invocat faptul că o emisiune planificată а eșuat
deoarece persoanele invitate din timp au refuzat în ultimul moment să se prezinte la emisiune, din cauză
că au plecat în vacanță. Astfel, emisiunea a fost suplinită cu alte informații, fiind catalogată la „alte tipuri
de emisiuni”.
Cu referire la neconcordanța ponderii Promo, „TV BĂLȚI” SRL a specificat că, luând în
considerare faptul că postul de televiziune „BTV” și-a reluat activitatea din 01 august 2019, după două
luni de întrerupere, a fost nevoit să amplaseze mai multă informație despre angajarea specialiștilor
necesari, pe de о parte, și а promova reluarea, pe de alta. La moment, furnizorul de servicii media
audiovizuale susține că a revenit la indicii normali de amplasare а Promo.
Referitor la orele lipsă, „TV BĂLȚI” SRL a invocat faptul că tot în această perioadă a avut loc o
pană de curent, care а defectat climatizorul, în urma căreia s-a produs un stop al serverului de emisie, care
а durat până la 3 ore.
În contextul celor expuse, „TV BĂLȚI” SRL solicită respectuos Consiliului Audiovizualului să
catalogheze aceste devieri drept unele neesențiale și vremelnice, dat fiind faptul că indicii de bază din
Raportul de monitorizare coincid cu cei din Concepția generală a postului de televiziune „BTV” (Produs
autohton – 98,49%, Realizat nemijlocit de titularul de licență – 98,49%, Opere europene – 98,49%).
În cadrul dezbaterilor publice, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a declarat
că urmare a rezultatelor monitorizării se constată un decalaj de la datele prezentate în Concepția aprobată
de CA și rezultatele atestate de către direcția de profil. În acest context, Dragoș Vicol a remarcat lipsa
totală a emisiunilor culturale și cu caracter educațional, ceea ce, în opinia sa, ar fi adus plus valoare pentru
audiența postului. Totodată, ținând cont de faptul că furnizorul de servicii media a asigurat Consiliul
Audiovizualului că aceste devieri sunt neesențiale și vremelnice și luând în considerare că postul și-a
reluat recent activitatea după o suspendare de emisie, președintele CA, Dragoș Vicol, a propus o
monitorizare suplimentară a postului de televiziune „BTV”, la capitolul respectării Concepției generale,
pentru o perioadă de 7 zile, perioada urmând a fi selectată aleatoriu. Propunerea a fost acceptată, prin
consens, de toți membrii prezenți la ședință.
În temeiul prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul
Audiovizualului
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DECIDE:
1. A lua act de rezultatele monitorizării postului de televiziune „BTV” (PRO – (6) UNANIM – D.
VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
2. A lua act de autosesizarea președintelui Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, din
23.08.2019 (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, C. MIHALACHE, Iu.
ROȘCA și L. VIZIRU).
3. A sancționa cu amendă în mărime de 5000 de lei „TV BĂLȚI” SRL, fondatoarea postului de
televiziune „BTV” (Licența de emisie seria AC nr. 000749 din 07.11.2017), pentru nerespectarea
Concepției generale a serviciului media audiovizual, aprobată de către Consiliul Audiovizualului, în
conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. g) din Codul serviciilor media audiovizuale (PRO – (6) UNANIM –
D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
3.1. În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media
audiovizuale, „TV BĂLȚI” SRL este obligată să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la
data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/ sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de
maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media
audiovizuale generaliste și/sau de știri:
„Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă în mărime de 5000 de lei „TV BĂLȚI” SRL,
fondatoarea postului de televiziune „BTV”, pentru nerespectarea Concepției generale a serviciului de
programe aprobată de Consiliul Audiovizualului prin Decizia nr. 5/22 din 26 februarie 2018.
3.2. „TV BĂLȚI” SRL, va prezenta, în termen de 48 de ore de la aducerea la cunoștință a prezentei
decizii, un raport despre executarea pct. 3.1. al deciziei, care va include data și ora difuzării textului
sancțiunii.
3.3. 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).
4. Furnizorul de servicii media „TV BĂLȚI” SRL va prezenta dovada achitării amenzii în termen
de 30 de zile din momentul publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
5. 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.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția monitorizare TV și Serviciul
Economie, Finanțe și Evidență Contabilă.
7. 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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