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DECIZIA nr. 53/175
din 22 octombrie 2019
Cu privire la examinarea petiției „Radio-Star” SRL
Pe data de 23 septembrie 2019, în adresa Consiliului Audiovizualului a parvenit petiția nr.
01/19-09/19 din 19 septembrie 2019 din partea „Radio-Star” SRL, prin care informează Consiliul
Audiovizualului că „INTERKIWINET” SRL prestează servicii de retransmisiune a posturilor TV
în raionul Orhei și, totodată, solicită verificarea activității întreprinderii menționate.
Concomitent „Radio-Star” SRL a informat Consiliul Audiovizualului că la data de 23 iulie
2019, executorul judecătoresc a constatat la un abonat al operatorului „INTERKIWINET” SRL
din s. Molovata, r-nul Dubăsari, retransmisiunea posturilor TV, fapte consemnate în actul de
constatare a faptelor și stărilor de fapt nr. 192cf-15/2019, întocmit la 23 iulie 2019.
Pe data de 27 septembrie 2019, Consiliul Audiovizualului a efectuat, în temeiul art. 83 alin.
(3) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale, un control la „INTERKIWINET” SRL.
Angajații CA s-au prezentat la sediul „INTERKIWINET” SRL din orașul Orhei, dat fiind
faptul că administratorul „INTERKIWINET” SRL nu a fost de găsit, controlul a fost efectuat la
un abonat al „INTERKIWINET” SRL din s. Molovata, r-nul Dubăsari.
Rezultatele controlului au atestat că „INTERKIWINET” SRL retransmite, în s. Molovata,
r-nul Dubăsari, 77 de posturi TV, fără actul permisiv (autorizația de retransmisiune) emis de către
Consiliul Audiovizualului prin care unui distribuitor de servicii media i se acordă dreptul de a
retransmite o ofertă de servicii media audiovizuale.
În acest sens, 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, prin scrisoarea nr. 733 din 03 octombrie 2019, Consiliul Audiovizualului
a solicitat expunerea, în scris, a opiniei „INTERKIWINET” SRL referitor la cele invocate în petiția
„Radio-Star” SRL.
Prin scrisoarea nr. 01-20190319 din 07 octombrie 2019, „INTERKIWINET” SRL a
informat Consiliul Audiovizualului că retransmisiunea posturilor TV a avut loc în regim de testare,
iar în luna septembrie 2019 au fost purtate tratative cu „Radio-Star” SRL pentru încheierea unui
eventual contract privind retransmisiunea posturilor TV.
Pe data de 17 octombrie 2019, „INTERKIWINET” SRL a depus o cerere f/nr. prin care
solicită eliberarea autorizației de retransmisiune, pentru primul termen de activitate, cu aria de
acoperire a localităților Piatra, Jeloboc, Pohorniceni, Cucuruzeni, Cucuruzenii de Sus, Zorile,
Crihana (r-nul Orhei), Molovata, Oxentea (r-nul Dubăsari) și Chiștelnița (r-nul Telenești).
Este de menționat că, potrivit copiei extrasului „INTERKIWINET” SRL și a copiei
extrasului din dosarul titularului autorizației de retransmisiune „JELANSTE” SRL, fondatoarea
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studioului de televiziune „JELANSTE TV” din satele Jeloboc, Pohorniceni și Piatra (r-nul Orhei),
adresa juridică și fondatorii sunt identice cu cele ale companiei „INTERKIWINET” SRL.
Prezentă la ședință, administratoarea „INTERKIWINET” SRL, Zinaida Soltan, a declarat
că din luna iulie 2019 deține funcția de administrator al companiei „INTERKIWINET” SRL și nu
cunoștea despre faptul că întreprinderea activează fără autorizație de retransmisiune.
În cadrul dezbaterilor publice, membra Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, s-a
interesat dacă în această perioadă, „INTERKIWINET” SRL a perceput taxe de la abonații săi
pentru serviciile prestate.
Zinaida Soltan a confirmat faptul că „INTERKIWINET” SRL percepe taxe pentru
serviciile prestate către abonații săi și că până în prezent a activat ilegal.
Reprezentantul „Radio-Star” SRL, prezent la ședință, a declarat că „Radio-Star” SRL nu
are pretenții față de „INTERKIWINET” SRL, dat fiind faptul că între cele două companii au fost
semnate contracte privind retransmisiunea posturilor de televiziune.
La rândul său, membrii Consiliului Audiovizualului au menționat că indiferent de faptul că
„Radio-Star” SRL și „INTERKIWINET” SRL au ajuns la un consens, „INTERKIWINET” SRL
va fi sancționată pentru retransmisiunea posturilor de televiziune fără autorizația de
retransmisiune, în conformitate cu prevederile Codului serviciilor media audiovizuale.
În conformitate cu prevederile din Codului serviciilor media audiovizuale, adoptat prin
Legea nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite petiția nr. 01/19-09/19 din 19 septembrie 2019, parvenită din partea „RadioStar” SRL (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu.
ROȘCA și L. VIZIRU).
2. A sancționa cu amendă în valoare de 15.000 de lei „INTERKIWINET” SRL din s.
Molovata (r-nul Dubăsari), conform dispoziției art. 84 alin. (7) lit. a) din Codul serviciilor media
audiovizuale, pentru retransmisiunea posturilor de televiziune fără autorizație de retransmisiune
(PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și
L. VIZIRU).
2.1 A obliga „INTERKIWINET” SRL să stopeze, în termen de 3 zile de la data aducerii la
cunoștință prin scrisoare recomandată а prezentei decizii, activitatea de retransmisiune a posturilor
de televiziune până la obținerea tuturor actelor necesare eliberate de Consiliul Audiovizualului
pentru această activitate.
2.2. „INTERKIWINET” SRL va prezenta dovada achitării amenzii în termen de 30 de zile
din momentul publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial.
2.3. 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 01 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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3. Controlul asupra executării 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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