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DECIZIA nr. 57/190
din 08 noiembrie 2019
Cu privire la examinarea petiției „Content Media” SRL
Pe data de 10 octombrie 2019, în adresa Consiliului Audiovizualului a parvenit petiția nr.
02/10-10/2019 din aceeași dată din partea „Content Media” SRL, prin care informează despre
faptul că în rețelele „ALTNET-C.C.” SRL din orașul Ialoveni și „DIANA-NET” SRL din satul
Peresecina (r-nul Orhei) sunt retransmise posturile de televiziune fără acoperire contractuală
Setanta Sports 1 și Setanta Sports 2, iar în rețeaua „SATELIT-VIZUAL” SRL (teritoriul Republica
Moldova menționat în petiție) – postul de televiziune World Fashion Channel.
În petiție, „Content Media” SRL face referință la rețelele companiilor „ALTNET-C.C.”
SRL, „DIANA-NET” SRL și „SATELIT TV” SRL care se aflau în gestiunea „TV REPUBLICA”
SRL, titulara Autorizației de retransmisiune seria AB nr. 000197 din 21.11.2014, pentru studioul
de televiziune „TV Republica”. Este de menționat că prin Decizia nr. 51/169 din 17 octombrie
2019, Consiliul Audiovizualului a retras respectiva autorizație de retransmisiune eliberată pentru
studioul de televiziune „TV Republica”.
Rețelele „ALTNET-C.C.” SRL și „DIANA-NET” SRL au fost preluate în locațiune de
titulara autorizației de retransmisiune „STV IT COMPANY” SRL, iar rețeaua „SATELITVIZUAL” SRL – de titulara autorizației de retransmisiune „TV-SAT” SRL.
Prin Decizia nr. 37/114 din 20 august 2019, CA a reperfectat Condițiile la Autorizația de
retransmisiune seria AB nr. 000209 din 23.12.2015, eliberate „STV IT Company” SRL pentru
studioul de televiziune prin cablu „TV Botanica”, prin includerea în aria sa de acoperire a s.
Peresecina, r-nul Orhei.
În conformitate cu prevederile Contractului de locațiune a rețelelor de comunicații
electronice nr. 07/1 din 01 iulie 2019, „STV IT Company” SRL a preluat rețeaua de comunicații
electronice a „DIANA-NET” SRL, amplasată în s. Peresecina, r-nul Orhei. Consiliul
Audiovizualului, prin Decizia nr. 53/176 din 22 octombrie 2019, a reperfectat Condițiile la
Autorizația de retransmisiune seria AB nr. 000209 din 23.12.2015, eliberate „STV IT Company”
SRL pentru studioul de televiziune prin cablu „TV Botanica”, prin includerea în aria sa de
acoperire a or. Ialoveni.
Totodată, conform prevederilor contractului de locațiune a rețelelor de comunicații
electronice nr. 9 A din 01 septembrie 2019, „STV IT Company” SRL a preluat rețeaua de
comunicații electronice a „ALTNET-C.C.” SRL, amplasată în or. Ialoveni. Prin Decizia nr. 24/165
din 28 septembrie 2018, CA a reperfectat Condițiile la Autorizația de retransmisiune seria AB nr.
000200 din 04.03.2015, eliberate „TV SAT” SRL pentru studioul de televiziune prin cablu „TV
SAT”, prin includerea în aria sa de acoperire a mun. Chișinău.
La rândul său, „TV SAT” SRL, în conformitate cu prevederile contractului de locațiune a
rețelelor de comunicații electronice f/nr. din 01 septembrie 2019, a preluat rețeaua de comunicații
electronice a „SATELIT-VIZUAL” SRL, amplasată în mun. Chișinău.
Pe data de 23 octombrie 2019, Consiliul Audiovizualului, în temeiul art. 83 alin (3) lit. c)
din Codul serviciilor media audiovizuale, a efectuat un control al distribuitorilor de servicii media
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„STV IT COMPANY” SRL (rețelele „ALTNET-C.C.” SRL din or. Ialoveni și „DIANA-NET”
SRL din satul Peresecina, r-nul Orhei) și „TV-SAT” SRL (rețeaua „SATELIT- VIZUAL” SRL
din mun. Chișinău).
Rezultatele controlului au atestat că în rețelele „ALTNET-C.C.” SRL din or. Ialoveni și
„DIANA-NET” SRL din s. Peresecina, r-nul Orhei, nu sunt retransmise posturile de televiziune
Setanta Sports 1 și Setanta Sports 2, iar prin rețeaua „SATELIT- VIZUAL” SRL din mun. Chișinău
nu este retransmis postul de televiziune World Fashion Channel.
Prezent la ședință, Serghei Lavrinenco, reprezentantul „Content Media” SRL, a declarat că
nu titularii autorizațiilor de retransmisiune care au luat în locațiune respectivele rețele de distribuție
retransmiteau posturile de televiziune Setanta Sports 1, Setanta Sports 2 și World Fashion Channel,
ci întreprinderile menționate în petiție. Serghei Lavrinenco a mai adăugat că la moment, din
informațiile pe care le deține, prin rețelele „ALTNET-C.C.” SRL, „DIANA-NET” SRL și
„SATELIT- VIZUAL” SRL nu mai sunt retransmise posturile de televiziune Setanta Sports 1,
Setanta Sports 2 și World Fashion Channel.
Serghei Castraveţ, administratorul „TV SAT” SRL, prezent la ședință, a menționat faptul
că „TV SAT” SRL a preluat rețeaua „SATELIT-VIZUAL” SRL și din acel moment a încetat
retransmisiunea postului de televiziune World Fashion Channel, pentru care nu are acoperire
contractuală. Serghei Castraveţ a adăugat că nu exclude faptul că pe perioada în care a avut loc
tranziția rețelei „SATELIT-VIZUAL” SRL de la „TV REPUBLICA” SRL la „TV SAT” SRL au
fi putut avea loc unele discrepanțe, însă a dat asigurări că în prezent nu sunt admise încălcări ale
drepturilor de autor și drepturilor conexe.
În cadrul dezbaterilor publice, membrul Consiliului Audiovizualului, Corneliu Mihalache,
a afirmat că situația creată o consideră a fi una foarte complicată dat fiind faptul că nu este clar
acest model de activitatea a distribuitorilor de servicii prin luarea în locațiune a rețelelor de la alte
întreprinderi. De asemenea, Corneliu Mihalache a declarat că, chiar dacă controlul nu a confirmat
veridicitatea celor menționate în petiția „Content Media” SRL, va vota împotriva respingerii
petiției din spiritul de solidaritate pentru deținătorii drepturilor de autor și a drepturilor conexe.
La rândul său, membra CA, Lidia Viziru, a menționat că mecanismul locațiunii este unul
care permite întreprinderilor mici să supraviețuiască pe piața audiovizuală din Republica Moldova,
din motiv că prețurile pentru drepturile de autor sunt, uneori, exagerate, iar distribuitorii cu puțini
abonați sunt nevoiți să se asocieze sub această formă.
În conformitate cu prevederile Codului serviciilor media audiovizuale, adoptat prin Legea
nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A respinge petiția nr. 02/10-10/2019 din 10 octombrie 2019, parvenită din partea
companiei „Content Media” SRL (PRO – (5) – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, Iu. ROȘCA
și L. VIZIRU; CONTRA – (1) – C. MIHALACHE).
2. Controlul asupra exercitării prezentei decizii îl exercită Direcția Control și Digitalizare.
3. 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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