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DECIZIA nr. 61/217
din 30 decembrie 2019
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare şi a condiţiilor la
autorizațiile de retransmisiune
La Consiliul Audiovizualului a parvenit informația cu referire la faptul că o întreprindere
retransmite posturi de televiziune fără actul permisiv (autorizația de retransmisiune).
În acest context, în temeiul art. 83 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, la data
de 05 decembrie 2019 a fost efectuată o acțiune de control în localitatea în care își desfășoară activitatea
această întreprindere, s. Zăicana (r-nul Criuleni).
Controlul a fost efectuat la un abonat al acestei întreprinderi. Drept dovadă că a fost verificată
întreprinderea din s. Zăicana (r-nul Criuleni) reprezintă nota de plată pentru luna noiembrie 2019.
Urmare a controlului efectuat s-a constatat că activitatea de retransmisiune a unor posturi de
televiziune în s. Zăicana (r-nul Criuleni) era desfășurată de către „TAMER-NET” SRL.
Rezultatele controlului au atestat că „TAMER-NET” SRL desfășoară în s. Zăicana (r-nul Criuleni)
activitate de retransmisiune a posturilor de televiziune 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 cadrul dezbaterilor publice, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, s-a
interesat de ce „TAMER-NET” SRL desfășoară în s. Zăicana (r-nul Criuleni) activitate de retransmisiune
a posturilor de televiziune fără autorizație de retransmisiune.
Prezent la ședință, administratorul „TAMER-NET” SRL a menționat că prestează servicii de
Internet, iar din toamna anului 2019, prin rețelele „TAMER-NET” SRL a început efectuarea testărilor de
retransmisiune a posturilor TV, ulterior „TAMER-NET” SRL preconiza obținerea autorizației de
retransmisiune pentru aceste servicii.
În cadrul dezbaterilor publice, membra Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, a dorit să
precizeze dacă în perioada de testare, „TAMER-NET” SRL a perceput taxe de la abonații săi pentru
serviciile de retransmisiune a posturilor TV.
Administratorul „TAMER-NET” SRL nu a negat faptul că a perceput taxe pentru serviciile de
retransmisiune a posturilor TV, prestate către abonații săi, din motivul recuperării cheltuielilor efectuate.
Totodată, membrul Consiliului Audiovizualului, Iulian Roșca, a solicitat „TAMER-NET” SRL
informația cu privire la autorizația de a presta servicii de Internet de la autoritatea de reglementare.
La rândul său, administratorul „TAMER-NET” SRL a menționat că pentru prestarea serviciilor de
Internet, întreprinderea este autorizată de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii
Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI).
Totodată, este de menționat că în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (4) lit. a) și art. 83 alin.
(3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, în perioada noiembrie-decembrie 2019 angajații
Consiliului Audiovizualului au efectuat și controlul activităţii următorilor distribuitori de servicii media:
„CAGHET-PLUS” SRL, ,,HARTUM TV” SRL, „Vartera Plus” SRL, ,,TV-TRUC” SRL, ,,BAS1 din 33
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DIGITAL” SRL, „Maximarin” SRL, ,,BMG-LX” SRL, „PETIN-TV” SRL, „SEBIS SAT” SRL, „SKYMAX” SRL, „SV STANDART” SRL, „REPROMON TV” SRL, „TERINIS-PLUS” SRL,
„RAVIVALNIS” SRL, „PRIMANET” SRL, „BETATVCOM” SRL, „STV IT COMPANY” SRL, „ARTCLUB” SRL, „REBDACONS” SRL, „ARSACO” SRL, „Andridan Impex” SRL, „STUDIO AN-TV”
SRL, ,,UPLINK” SRL, „IZBAȘLAZ TV” SRL, „REVAFAR-COM” SRL, „Tele Luci” SRL,
„JELANSTE” SRL, „TV SAT” SRL, „CosComSat” SRL, „Radivaxplus-TV” SRL, ,„Interval TV” SRL,
„GLAVSLAVIA” SRL, „Chihaivis” SRL, „CVINTA-GRUP” SRL, „BRAVOS-CONECT” SRL,
„CAZMAREX TV” SRL, „SPACE MEDIA” SRL, „RAZNET” SRL, „OLVELTEL” SRL, „Spectral
Grup” SRL, „SMART-NETWORK” SRL, „Sun communications” SRL, ÎM „ORANGE MOLDOVA”
SA, „Dănis” SRL, „OLDIMA” SRL, „EXCELENTER-COM” SRL, „ARAX-IMPEX” SRL, „TV-BOX”
SRL, „AIRSTREAM” SRL și ÎM „MOLDCELL” SA și „TRUST TV” SRL.
Controlul a avut drept scop verificarea respectării cerințelor legislației din domeniul comunicației
audiovizuale, a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune și a deciziilor Consiliului Audiovizualului.
Urmare a analizei tuturor actelor de control întocmite în perioada noiembrie-decembrie 2019 s-a
constatat că postul de televiziune „Bravo TV” nu este retransmis de niciun distribuitor de servicii media.
Retransmisiunea postului de televiziune „Bravo TV” a fost imposibilă din motive tehnice, pe care
le are, la moment, furnizorul de servicii media audiovizuale „BRAVO TV” SRL.
Este de menționat că distribuitorii de servicii media „Andridan Impex” SRL, „CVINTA-GRUP”
SRL, „Spectral Grup” SRL și „STUDIO AN-TV” SRL respectă prevederile legislației în vigoare.
Pe data de 06 decembrie 2019, angajații Consiliului Audiovizualului au efectuat un control la
„AIRSTREAM” SRL (fondatoarea studioului TV „Air TV” din mun. Chișinău), titularul Autorizației de
retransmisiune seria AB nr. 000260 din 09.11.18.
La adresa indicată în Registrul titularilor Autorizațiilor de retransmisiune, angajații Consiliului
Audiovizualului nu au putut identifica sediul „AIRSTREAM” SRL. Astfel, a fost contactat telefonic
reprezentantul „AIRSTREAM” SRL.
La fața locului s-a constatat lipsa activității respectivului distribuitor de servicii media.
Cu referire la aceasta, reprezentantul întreprinderii a specificat că nu a început activitatea din
considerentul că recent a recurs la amenajarea sediului și achiziționarea echipamentului.
Totodată, este relevant raportul prezentat de „AIRSTREAM” SRL pentru anul 2018, în care este
indicat că acesta nu are abonați, iar în conformitate cu art. 55 alin. (8) din Codul serviciilor media
audiovizuale: distribuitorii de servicii media notifică Consiliul Audiovizualului despre punerea la
dispoziția publicului a Ofertei de servicii media audiovizuale cu cel puțin 72 de ore înainte.
Respectiv, acest fapt denotă, în mod repetat, că până la moment, „AIRSTREAM” SRL nu a
desfășurat activitatea potrivit autorizației eliberate. De asemenea, sunt relevante prevederile art. 38 alin.
(1) lit. e) din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 433 din 28.12.2006, care prevede
că în cazul în care distribuitorul de servicii media nu lansează emisia în termen de cel mult un an de la
data eliberării autorizației de retransmisiune, autorizația de retransmisiune urmează a fi retrasă.
Autorizația de retransmisiune pentru „AIRSTREAM” SRL a fost eliberată prin Decizia CCA nr.
29/186 din 09.11.2018.
Prezent la ședință, reprezentantul „AIRSTREAM” SRL a menționat că prin cererea nr. 3/12 din
09.12.2019, „AIRSTREAM” SRL a solicitat suspendarea temporară a autorizației de retransmisiune, până
la finalizarea reparației și stabilirea companiei la sediul nou.
În cadrul dezbaterilor publice, membra Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, a menționat că
în momentul în care „AIRSTREAM” SRL își dorea suspendarea autorizației de retransmisiune, aceasta
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urma să fie depusă până la data controlului efectuat de Consiliul Audiovizualului, astfel CA ar fi
satisfăcut solicitarea „AIRSTREAM” SRL.
Reprezentantul „AIRSTREAM” SRL a recunoscut faptul că a fost o omitere involuntară a acestui
moment și din acest motiv a fost depusă solicitarea de suspendare autorizației a „AIRSTREAM” SRL
după efectuarea controlului de către Consiliul Audiovizualului.
La rândul său, membrii Consiliului Audiovizualului au menționat că în cazul în care
„AIRSTREAM” SRL se adresa cu solicitarea de suspendare a autorizației de retransmisiune până la
expirarea termenului prevăzut de art. 38 alin. (1) lit. e) din Regulamentul cu privire la procedura şi
condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobat prin Hotărârea
Parlamentului nr. 433 din 28.12.2006, Consiliul Audiovizualului putea să satisfacă solicitarea
„AIRSTREAM” SRL.
Abateri de la legislația în vigoare au înregistrat următorii distribuitori de servicii:
I. Pe data de 27 noiembrie 2019, angajații Consiliului Audiovizualului s-au prezentat la sediul
„SPACE MEDIA” SRL și au solicitat accesul pentru a verifica și întocmi Actul de Control privind
respectarea cerințelor legislației din domeniul comunicației audiovizuale.
La sediul „SPACE MEDIA”, angajaților Consiliului Audiovizualului nu li s-a permis accesul în
sediul studioului TV, sub pretextul că persoana care se afla la fața locului nu are nimic în comun cu
activitatea „SPACE MEDIA” SRL.
Angajații CA l-au contactat pe administratorul „SPACE MEDIA” SRL, solicitându-i accesul în
studioul TV „SPACE MEDIA” pentru a fi efectuat controlul.
În calitate de răspuns, acesta a dat de înțeles că nu este sigur și nu cunoaște în cât timp persoana
responsabilă se poate apropia la studio.
Având o experiență anterioară, când agenții supuși controlului au folosit astfel de argumente
pentru a deconecta unele posturi de televiziune, dar și din considerentul că în acea zi erau programate și
alte acțiuni de verificare a unui anumit număr de distribuitori de servicii media, angajații CA au luat
decizia de a identifica un abonat al „SPACE MEDIA” SRL.
Pentru confirmarea faptului că Actul de Control privind respectarea cerințelor legislației din
domeniul comunicației audiovizuale din 27 noiembrie 2019 a fost întocmit la domiciliul unui abonat al
„SPACE MEDIA” SRL, angajații Consiliului Audiovizualului au făcut o fotocopie de pe ordinul de plată
al serviciilor prestate de către „SPACE MEDIA” SRL.
Controlul efectuat la abonatul „SPACE MEDIA” SRL a atestat următoarele:
 „SPACE MEDIA” SRL (fondatoarea studioului TV „SPACE MEDIA” din Sărătenii Vechi, rnul Telenești) retransmite, contrar prevederilor art. 17 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale,
programele de televiziune ale postului НТВ Мир, cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și
politic care nu sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, în SUA și Canada, precum și în
statele care au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.
 „SPACE MEDIA” SRL (fondatoarea studioului TV „SPACE MEDIA” din Sărătenii Vechi, rnul Telenești) nu respectă Condiţiile la Autorizaţia de retransmisiune seria AB nr. 000230 din 28.10.16
(Anexa nr. 1, Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 30/177 din 28
octombrie 2016). Și anume:
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 5 posturi TV: Pro 2, Exclusiv
TV, NTV Moldova, Publika TV și Familia Domashniy;
- în afara ofertei sunt retransmise 29 de posturi TV: Etno TV, Minimax, Остросюжетное ТВ,
Antena 1, Сарафан, NGC, CTC (Ru), Дом Кино, Охота и рыбалка, ТВ3, Kanal D, Матч ТВ,
Пятница!, Taraf TV, НТВ Мир, Русский роман, Перец, Шансон ТВ, Усадьба ТВ, Cartoon Network,
1+1 international, Бестселлер, Eurosport 1, TV 1000 Action, Мужское кино, Discovery Channel, 1
Music Channel, ТНТ (Ru) și Național TV.
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Prin scrisoarea nr. 912 din 10 decembrie 2019, Consiliul Audiovizualului a solicitat, în temeiul
prevederilor art. 83 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, prezentarea
contractelor și/sau acordurilor adiționale în original perfectate pentru anul 2019 care ar confirma dreptul
„SPACE MEDIA” SRL de a retransmite posturile de televiziune: Etno TV, Minimax, Остросюжетное
ТВ, Antena 1, Сарафан, NGC, CTC (Ru), Дом Кино, Охота и рыбалка, ТВ3, Kanal D, Матч ТВ,
Пятница!, Taraf TV, НТВ Мир, Русский роман, Перец, Шансон ТВ, Усадьба ТВ, Cartoon Network,
1+1 international, Бестселлер, Eurosport 1, TV 1000 Action, Мужское кино, Discovery Channel, 1
Music Channel, ТНТ (Ru) și Național TV în satul Sărătenii Vechi (r-nul Telenești), până la 27 noiembrie
2019.
Până pe data de 30 decembrie 2019, „SPACE MEDIA” SRL nu a prezentat acte ce ar confirma
dreptul „SPACE MEDIA” SRL de a retransmite posturile de televiziune retransmise în afara Ofertei de
servicii media audiovizuale aprobate de către CA.
Astfel, „SPACE MEDIA” SRL a omis prezentarea, la solicitarea Consiliului Audiovizualului, a
contractelor și/sau acordurilor adiționale încheiate cu deținătorii drepturilor de autor și a drepturilor
conexe pentru posturile de televiziune Etno TV, Minimax, Остросюжетное ТВ, Antena 1, Сарафан,
NGC, CTC (Ru), Дом Кино, Охота и рыбалка, ТВ3, Kanal D, Матч ТВ, Пятница!, Taraf TV, НТВ
Мир, Русский роман, Перец, Шансон ТВ, Усадьба ТВ, Cartoon Network, 1+1 international,
Бестселлер, Eurosport 1, TV 1000 Action, Мужское кино, Discovery Channel, 1 Music Channel, ТНТ
(Ru) și Național TV.
Articolul 84 alin. (5) lit. h) din Codul serviciilor media audiovizuale stabilește: „se sancționează
cu amendă de la 5000 de lei la 10000 de lei furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media
care au comis următoarele încălcări:
h) nerespectarea prevederilor art. 23 și omiterea prezentării, la solicitarea Consiliului
Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe.”
În cadrul dezbaterilor publice, membrul Consiliului Audiovizualului, Corneliu Mihalache, a
menționat că este inadmisibil de tolerat asemenea situații când angajații CA nu sunt admiși pentru a-și
exercita obligațiunile. În astfel de cazuri, orice distribuitor de servicii trebuie să fie sancționat pentru
neoferirea accesului în spațiile în care distribuitorul de servicii media își desfășoară activitatea.
La rândul său, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a menționat că va supune
votului toate trei sancțiuni, ținând cont de faptul că a fost ignorată absolut prezența „SPACE MEDIA”
SRL, pentru a aduce anumite argumente la cele menționate.
II. „HARTUM TV” SRL (fondatoarea studioului TV „TVT” din or. Taraclia) retransmite,
contrar prevederilor art. 17 alin. (4) din Codului serviciilor media audiovizuale, programe de televiziune
ale postului Звезда, cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care nu sunt produse în
statele membre ale Uniunii Europene, în SUA și Canada, precum și în statele care au ratificat Convenția
europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.
„HARTUM TV” SRL (fondatoarea studioului TV „TVT” din or. Taraclia) nu respectă Condiţiile
la Autorizaţia de retransmisiune seria AB nr. 000227 din 16.09.16 (Anexa nr. 1, Oferta serviciilor de
programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 21/139 din 01 august 2018). Și anume:
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 6 posturi TV: Canal 2, Kvartal
TV, Moldova 2, Prime, TV-5 Monde și Здоровое ТВ.
- în afara ofertei este retransmis un post TV: Звезда
Prezent la ședință, administratorul „HARTUM TV” SRL a menționat că cele 6 posturi TV nu erau
retransmise la momentul verificării din motivul defecțiunii utilajului tehnic, iar postul de televiziune
Звезда nu era retransmis la abonații „HARTUM TV” SRL, ci era, de fapt, un dispozitiv al unui client,
care la acel moment era verificat în studioul „HARTUM TV” SRL.
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În cadrul dezbaterilor publice, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a solicitat
șefului Direcției control și digitalizare, Vitalie Bujnița, să vină cu precizări vizavi de cele invocate de
către administratorul „HARTUM TV” SRL
Vitalie Bujnița a confirmat că la momentul efectuării controlului, în oficiul studioului TV „TVT”
s-a recurs la manipulări de deconectare a posturilor de televiziune.
În cadrul dezbaterilor publice, propunerea de sancționare a „HARTUM TV” SRL, fondatoarea
studioului de televiziune „TVT” din or. Taraclia, cu amendă în valoare de 40 000 de lei, pentru
nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, nu a întrunit numărul
necesar de voturi (PRO – (4) – D. VICOL, T. BURAGA, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU; CONTRA – (2) – A.
COZMA și C. MIHALACHE).
III. „TV-TRUC” SRL (fondatoarea studioului TV „Prut” din mun. Cahul) nu respectă Condiţiile
la Autorizaţia de retransmisiune seria AB nr. 000247 din 26.05.17 (Anexa nr. 1, Oferta serviciilor de
programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 20/135 din 30 august 2017):
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 27 de posturi TV: 1+1
International, Pro 2, Animal Planet, Boomerang, Discovery Channel, DW, Eurosport 2, Интер +, MBC,
Noroc TV, Orhei TV, Popas TV, RTVi, TLC, TVC 21, Viasat Explorer, Viasat Nature, Драйв, Здоровое
ТВ, Киносемья, Киносерия, Кухня ТВ, Матч! Планета, Мульт, Наше Новое Кино, Охота и рыбалка
și Сарафан.
- în afara ofertei sunt retransmise 18 posturi TV: Мир сериала, Ocean TV, Наша Тема,
Неизвестная Планета, Galaxy, Советское кино, Наш Киномир, Теледом, Детский мир, OstWest,
Союз, ТБН, Киносат, Диалоги о рыбалке, Bridge TV, Феникс+Кино, TV XXI și RTGi.
Prin scrisoarea nr. 912 din 10 decembrie 2019, Consiliul Audiovizualului a solicitat „TV-TRUC”
SRL prezentarea contractelor pentru posturile de televiziune retransmise Мир сериала, Ocean TV, Наша
Тема, Неизвестная Планета, Galaxy, Советское кино, Наш Киномир, Теледом, Детский мир,
OstWest, Союз, ТБН, Киносат, Диалоги о рыбалке, Bridge TV, Феникс+Кино, TV XXI și RTGi.
Astfel, prin scrisoarea f/nr. din 16 decembrie 2019, „TV-TRUC” SRL a prezentat contractele
pentru posturile TV solicitate prin scrisoarea CA nr. 912 din 10 decembrie 2019.
Prezentă la ședință, Clara Chiosa, administratoarea „TV-TRUC” SRL, a menționat că deoarece
contractele pentru posturile care se aflau în Oferta de servicii media audiovizuale au expirat, au fost
încheiate contracte pentru alte posturi de televiziune și, ulterior, au fost înlocuite cu cele din ofertă.
Totodată, administratoarea a invocat că nu a reușit să modifice oferta din considerentele menționate mai
sus și alte motive de ordin personal întemeiate.
La întrebarea membrei Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, dacă toate posturile retransmise
de „TV-TRUC” SRL au acoperire contractuală, șeful Direcției control și digitalizare, Vitalie Bujnița, a
declarat că toate posturile de televiziune retransmise de „TV-TRUC” SRL au acoperire contractuală, iar
din data de 18 decembrie 2019 „TV-TRUC” SRL a depus cerere pentru reperfectarea Condițiilor la
autorizația de retransmisiune, prin aprobarea Ofertei de servicii media audiovizuale retransmise, care
urmează a fi examinată în cadrul ședinței publice CA din 30 decembrie 2019.
La rândul său, membra Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, a propus ca în acest caz „TVTRUC” SRL să nu fie sancționat.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu amendă în valoare de 5000 de lei a
„TV-TRUC” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „Prut” din mun. Cahul, conform dispoziției art.
84 alin. (5) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea Ofertei de servicii media
audiovizuale (Anexa nr. 1, Oferta de servicii media audiovizuale retransmise aprobată prin Decizia CCA
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nr. 20/135 din 30 august 2017), propunere care nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (0);
CONTRA – (6) – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
IV. „TV-BOX” SRL (fondatoarea studioului TV „TV-BOX” din mun. Chișinău) nu respectă
Condiţiile la Autorizaţia de retransmisiune seria AB nr. 000264 din 19.06.19 (Anexa nr. 1, Oferta de
servicii media audiovizuale aprobată prin Decizia CA nr. 25/84 din 19 iunie 2019). Și anume:
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 4 posturi TV: Epoque, Media
TV, Neptun TV și Sor TV.
- în afara ofertei sunt retransmise 24 de posturi TV: Перец, Kanal D, TV Prim, Cinema, Доктор,
CTC Kids, UTV, România TV, Euronews, RTVi, Inter +, France 24 (fr), France 24 (eng), Kazakh TV,
Digi 24, Настоящее Время, Kanal 5 (ucr), CBS Reality, Сарафан, Alfa&Omega, Союз, Trinitas TV,
Матч! Планета, și Dorcell XXX.
Este de menționat că pentru posturile TV Перец, Inter + și TV Prim, „TV-BOX” SRL a prezentat
anterior contractele.
Prin scrisoarea nr. 912 din 10 decembrie 2019, Consiliul Audiovizualului a solicitat „TV-BOX”
SRL prezentarea contractelor pentru posturile de televiziune retransmise: Kanal D, Cinema, Доктор, CTC
Kids, UTV, România TV, Euronews, RTVi, France 24 (fr), France 24 (eng), Kazakh TV, Digi 24,
Настоящее Время, 5 Канал (ucr.), CBS Reality, Сарафан, Alfa & Omega, Союз, Trinitas TV, Матч
Планета și Dorcel XXX în mun. Chișinău, până la 04 decembrie 2019.
Prin notificarea nr. 10 din 13 decembrie 2019, „TV-BOX” SRL a prezentat copiile
contractelor/acordurilor pentru posturile de televiziune Kanal D, Cinema, Доктор, CTC Kids, Сарафан și
Матч! Планета.
Astfel, „TV-BOX” SRL a omis prezentarea, la solicitarea Consiliului Audiovizualului, a
contractelor și/sau acordurilor adiționale încheiate cu deținătorii drepturilor de autor și a drepturilor
conexe pentru posturile de televiziune UTV, România TV, Euronews, RTVi, France 24 (fr), France 24
(eng), Kazakh TV, Digi 24, Kanal 5 (ucr), CBS Reality, Alfa&Omega, Союз, Trinitas TV și Dorcell
XXX.
Articolul 84 alin. (5) li. h) din Codul serviciilor media audiovizuale stabilește: „se sancționează cu
amendă de la 5000 de lei la 10000 de lei furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media
care au comis următoarele încălcări:
h) nerespectarea prevederilor art. 23 și omiterea prezentării, la solicitarea Consiliului
Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe.”
În cadrul dezbaterilor publice, membrul Consiliului Audiovizualului, Corneliu Mihalache, a
menționat că, deoarece „TV-BOX” SRL este o întreprindere considerabilă, a propus să fie sancționată cu
amendă în valoare de 10 000 de lei – plafonul maxim al sancțiunii.
La rândul său, membra Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, a menționat că va susține
această propunere, fiind aplicată în raport cu omiterea prezentării contractelor de către compania „TVBOX” SRL.
V. „ART-CLUB” SRL (fondatoarea studioului TV „ART-TV” din mun. Strășeni) nu respectă
Condiţiile la Autorizaţia de retransmisiune seria AB nr. 000193 din 20.06.14 (Anexa nr. 1, Oferta
serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 36/221 din 28 decembrie 2018):
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 17 posturi TV: 10 TV, ART-TV,
Bolt, DocuBox, Epoque, FightBox, FilmBox, Film UA Drama MBC, Orhei TV, Ru TV Moldova, Star
Cinema, Star Family, Televiziunea Centrală, TV-5 Monde, Дача, și Трофей.
- în afara ofertei sunt retransmise 17 posturi TV: Охота и рыбалка, NGC, Animal Planet,
Eurosport 2, Eurosport 1, Discovery Cannel, Minimax, Поехали!, Antena 1, Шансон ТВ, Наше Новое
Кино, Доктор, Кино ТВ, Драйв, Кинокомедия, Кинохит și Кинопремьера.
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Prin scrisoarea nr. 912 din 10 decembrie 2019, Consiliul Audiovizualului a solicitat, în temeiul
prevederilor art. 83 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, prezentarea
contractelor și/sau acordurilor adiționale în original perfectate pentru anul 2019 care ar confirma dreptul
„ART-CLUB” SRL de a retransmite posturile de televiziune: Охота и рыбалка, NGC, Animal Planet,
Eurosport 2, Eurosport 1, Discovery Cannel, Minimax, Поехали!, Antena 1, Шансон ТВ, Наше Новое
Кино, Доктор, Кино ТВ, Драйв, Кинокомедия, Кинохит și Кинопремьера în mun. Strășeni, până la 20
noiembrie 2019.
Până la data de 30 decembrie 2019, „ART-CLUB” SRL nu a prezentat acte ce ar confirma dreptul
„ART-CLUB” SRL de a retransmite posturile de televiziune în afara ofertei de servicii media
audiovizuale aprobate de către CA.
Astfel, „ART-CLUB” SRL, la solicitarea Consiliului Audiovizualului, a omis prezentarea
contractelor și/sau acordurilor adiționale încheiate cu deținătorii drepturilor de autor și a drepturilor
conexe pentru posturile de televiziune: Охота и рыбалка, NGC, Animal Planet, Eurosport 2, Eurosport 1,
Discovery Cannel, Minimax, Поехали!, Antena 1, Шансон ТВ, Наше Новое Кино, Доктор, Кино ТВ,
Драйв, Кинокомедия, Кинохит și Кинопремьера.
Articolul 84 alin. (5) lit. h) din Codul serviciilor media audiovizuale stabilește: „se sancționează
cu amendă de la 5000 de lei la 10000 de lei furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media
care au comis următoarele încălcări:
h) nerespectarea prevederilor art. 23 și omiterea prezentării, la solicitarea Consiliului
Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe.”
Prezent la ședință, Dumitru Triboi, administratorul „ART-CLUB” SRL, a menționat că un grup de
distribuitori de servicii media, fiind fondatori ai „ALIANȚA-TV” SRL, au prezentat la Consiliul
Audiovizualului tot pachetul de acte necesar pentru obținerea autorizației de retransmisiune și au solicitat
prin cererea fără număr din 07 noiembrie 2019 eliberarea acesteia.
Deși argumentul respectiv nu are nicio relevanță în raport cu cazul examinat, este de relatat că la
demersul înaintat de către „ALIANȚA-TV” SRL, Consiliul Audiovizualului prin scrisoarea nr. 901 din 05
decembrie 2019 a comunicat că în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (8) din Codul serviciilor media
audiovizuale: „Persoana fizică, soțul/soția acesteia, sau persoana juridică care este fondator/ asociat/
proprietar unic ori care deține o cotă mai mare de 50% din acțiunile, din drepturile de vot sau din
capitalul social al unei persoane juridice din domeniul serviciilor media audiovizuale nu poate deține
mai mult de 20% din acțiunile, din drepturile de vot sau din capitalul social al unei persoane juridice din
domeniul serviciilor media audiovizuale aflate în jurisdicția Republicii Moldova”. În cele din urmă,
potrivit documentelor prezentate la dosarul de eliberare a autorizației de retransmisiune, Dumitru Triboi
participă, direct sau indirect, la capitalul social a „ALIANȚA-TV” SRL în valoare de 100% și 52,4% a
„Art-Club” SRL, deținătoare a licențelor de emisie Seria AC nr. 000754 din 13.11.17 și Seria AA nr.
082535 din 21.04.11, și a Autorizației de retransmisiune Seria AB nr. 000193 din 20.06.14.
În acest context, cererea f/nr. din 07 noiembrie 2019 cu privire la eliberarea Autorizației de
retransmisiune „ALIANȚA-TV” SRL pentru studioul de televiziune prin cablu „ALIANȚA-TV” va fi
examinată doar în condițiile în care „ALIANȚA-TV” SRL se va conforma prevederilor art. 28 alin. (8)
din Codul serviciilor media audiovizuale.
Cu referire la cele relatate mai sus, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a
precizat că examinarea rezultatelor controlului nu are nimic în comun cu cazul pe rol ce ține de
„ALIANȚA-TV” SRL și că, ulterior, acest subiect va fi examinat separat.
La fel, membra Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, a relevat despre stabilirea faptului că
„Art-Club” SRL nu a prezentat contractele la solicitarea CA pentru posturile de televiziune care nu se
regăsesc în Oferta de servicii media aprobată de Consiliu, în timp ce modificarea ofertei depășește cele
10% prevăzute în art. 55 alin. 4 din cod, iar obținerea autorizației de retransmisiune pentru „ALIANȚATV” SRL nu scutește „Art-Club” SRL să respecte prevederile legale.
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VI. „SMART-NETWORK” SRL (fondatoarea studioului TV „SmartNet” din com. Tohatin,
mun. Chișinău) nu respectă Condiţiile la Autorizaţia de retransmisiune seria AB nr. 000250 din 21.07.17
(Anexa nr. 1, Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 17/116 din 21
iulie 2017):
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 6 posturi TV: N4, Orhei TV,
Trinitas TV, TVR Moldova, Живая планета și Канал 24.
- în afara ofertei sunt retransmise 89 de posturi TV: C Music, Busuioc TV, Детский, Național TV,
Digi 24, Etno TV, Euronews, RTVi, Național 24 Plus, Canal Regional, Ren Moldova, Eurosport 1,
Fashion TV, Favorit TV, Viasat History, Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Sciense,
Discovery Showcase, NGC, Fen TV, Viasat Explorer, Моя планета, Viasat Nature, Кто есть кто, Da
Vinci, Феникс+Кино, Setanta Sports, Investigation Discovery, TV 1000, Folclor TV (bg), Fox Life,
Gold TV, MTV, Paramount Comedy, Popas TV, Rai 1, Rai 3, Setanta Sports 1, Taraf, TLC, TV 1000
Act, TV XXI, TV 1000 RK, UTV, Viasat Sport HD, Zona M, Время, Дом Кино, Дом Кино Премиум,
Драйв, Живи, Здоровое ТВ, Иллюзион +, Кино ТВ, Кинокомедия, Кинопремьера, Киносвидание,
Кинохит, Музыка Первого, Наше Новое Кино, Ностальгия, Ретро, Русский Иллюзион, Сарафан,
Союз, Телекафе, Жара, Minimax, Nickelodeon, Disney Channel, Карусель, Nick Jr., Boomerang,
Детский, JimJam, Мультимания, Duck TV, Cartoon Network, Eurosport 1, Sport 1, Sport 2, Extreme,
Eurosport 2, Setanta Sports 2, Disney Channel (ro), Cartoon Network (ru), Europa Plus și Матч
Премьер.
Prin scrisoarea nr. 912 din 10 decembrie 2019, Consiliul Audiovizualului a solicitat, în temeiul
prevederilor art. 83 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, prezentarea
contractelor și/sau acordurilor adiționale în original perfectate pentru anul 2019 care ar confirma dreptul
„SMART-NETWORK” SRL de a retransmite posturile de televiziune: C Music, Busuioc TV, Детский,
Național TV, Digi 24, Etno TV, Euronews, RTVi, Național 24 Plus, Canal Regional, Ren Moldova,
Eurosport 1, Fashion TV, Favorit TV, Viasat History, Animal Planet, Discovery Channel, Discovery
Sciense, Discovery Showcase, NGC, Fen TV, Viasat Explorer, Моя планета, Viasat Nature, Кто есть
кто, Da Vinci, Феникс+Кино, Setanta Sports, Investigation Discovery, TV 1000, Folclor TV (bg), Fox
Life, Gold TV, MTV, Paramount Comedy, Popas TV, Rai 1, Rai 3, Setanta Sports 1, Taraf, TLC, TV
1000 Act, TV XXI, TTV 1000 RK, UTV, Viasat Sport HD, Zona M, Время, Дом Кино, Дом Кино
Премиум, Драйв, Живи, Здоровое ТВ, Иллюзион +, Кино ТВ, Кинокомедия, Кинопремьера,
Киносвидание, Кинохит, Музыка Первого, Наше Новое Кино, Ностальгия, Ретро, Русский
Иллюзион, Сарафан, Союз, Телекафе, Жара, Minimax, Nickelodeon, Disney Channel, Карусель, Nick
Jr., Boomerang, Детский, JimJam, Мультимания, Duck TV, Cartoon Network, Sport 1, Sport 2,
Extreme, Eurosport 2, Setanta Sports 2, Disney Channel (ro), Cartoon Network (ru), Europa Plus și Матч
Премьер, în comuna Tohatin (mun. Chișinău), până la 04 decembrie 2019.
Până la 30 decembrie 2019, „SMART-NETWORK” SRL nu a prezentat documente confirmative
ce ar demonstra dreptul „SMART-NETWORK” SRL de a retransmite posturile de televiziune constatate
în afara ofertei de servicii media audiovizuale aprobate de către CA.
Astfel, „SMART-NETWORK” SRL a omis prezentarea, la solicitarea Consiliului
Audiovizualului, a contractelor și/sau acordurilor adiționale încheiate cu deținătorii drepturilor de autor și
a drepturilor conexe pentru posturile de televiziune: C Music, Busuioc TV, Детский, Național TV, Digi
24, Etno TV, Euronews, RTVi, Național 24 Plus, Canal Regional, Ren Moldova, Eurosport 1, Fashion
TV, Favorit TV, Viasat History, Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Sciense, Discovery
Showcase, NGC, Fen TV, Viasat Explorer, Моя планета, Viasat Nature, Кто есть кто, Da Vinci,
Феникс+Кино, Setanta Sports, Investigation Discovery, TV 1000, Folclor TV (bg), Fox Life, Gold TV,
MTV, Paramount Comedy, Popas TV, Rai 1, Rai 3, Setanta Sports 1, Taraf, TLC, TV 1000 Act, TV XXI,
TTV 1000 RK, UTV, Viasat Sport HD, Zona M, Время, Дом Кино, Дом Кино Премиум, Драйв,
Живи, Здоровое ТВ, Иллюзион +, Кино ТВ, Кинокомедия, Кинопремьера, Киносвидание, Кинохит,
Музыка Первого, Наше Новое Кино, Ностальгия, Ретро, Русский Иллюзион, Сарафан, Союз,
Телекафе, Жара, Minimax, Nickelodeon, Disney Channel, Карусель, Nick Jr., Boomerang, Детский,
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JimJam, Мультимания, Duck TV, Cartoon Network, Sport 1, Sport 2, Extreme, Eurosport 2, Setanta
Sports 2, Disney Channel (ro), Cartoon Network (ru), Europa Plus și Матч Премьер.
Articolul 84 alin. (5) lit. h) din Codul serviciilor media audiovizuale stabilește: „se sancționează
cu amendă de la 5000 de lei la 10000 de lei furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media
care au comis următoarele încălcări:
h) nerespectarea prevederilor art. 23 și omiterea prezentării, la solicitarea Consiliului
Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe.”
În cadrul dezbaterilor publice, membra Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, a propus
sancționarea, cu o amendă în valoare de 10 000 de lei „SMART-NETWORK” SRL, pentru nerespectarea
prevederilor art. 23 din Codul serviciilor media audiovizuale și omiterea prezentării, la solicitarea
Consiliului Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor
conexe pentru posturile de televiziune care se află în afara Ofertei de servicii media retransmise. În
sprijinul propunerii respective a fost invocată gravitatea faptei, și anume numărul mare de posturi de
televiziune care erau retransmise fără acoperire contractuală.
VII. Prin Decizia nr. 51/167 din 17 octombrie 2019, Conciliul Audiovizualului a dispus efectuarea
controlului repetat a modului de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la
autorizația de retransmisiune de către „EXCELENTER-COM” SRL.
La data de 04 decembrie 2019, angajații CA au efectuat de comun acord cu reprezentanții
ANRCETI și SNMFR un control repetat a modului de executare a prevederilor legislației în vigoare și a
condițiilor la autorizația de retransmisiune de către „EXCELENTER-COM” SRL, în urma căruia s-au
atestat următoarele:
„EXCELENTER-COM” SRL (fondatoarea studioului TV „DELTA” din mun. Chișinău) nu
respectă Condiţiile la Autorizaţia de retransmisiune seria AB nr. 000262 din 18.12.18 (Anexa nr. 1 Oferta
serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 34/210 din 18 decembrie 2018):
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 6 posturi TV: DW, Noroc TV,
Ru TV Moldova, RTG, TVR Moldova și Zee TV.
- în afara ofertei sunt retransmise 9 posturi TV: Canal 3, Canal 2, Мир 24, CTC Mega, TVRi,
Europa Plus, Zona M, Мир ТВ și Детский мир.
Contractele pentru posturile TV retransmise în afara ofertei sunt prezentate și se află în dosarul
titularului autorizației de retransmisiune „EXCELENTER-COM” SRL.
VIII. „PRIMANET” SRL (fondatoarea studioului TV „PRIMANET” din or. Nisporeni) nu
respectă Condiţiile la Autorizaţia de retransmisiune seria AB nr. 000216 din 29.03.16 (Anexa nr. 1 și 2,
Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 19/95 din 22 mai 2018):
Pachetul analogic
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 10 posturi TV dintre care:10 TV,
Busuioc TV, Epoque, Kvartal TV, MBC, Star Cinema, Star Family, TV 5 Monde, TVR Moldova și
Vocea Basarabiei.
- în afara ofertei sunt retransmise 7 posturi TV: Охота и рыбалка, Televiziunea Centrală, Драйв,
Discovery Channel HD, Наше новое кино, Animal Planet și NGC.
Pachetul digital
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 4 posturi TV: 10 TV, Ren
Moldova, Vocea Basarabiei și Моя планета.
- în afara ofertei sunt retransmise 34 de posturi TV: Pro X, Pro Gold, , Pro 2, THT Music, Pro TV
international, Nick Jr., Драйв, Русская ночь, Zona M, DTX, Кино ТВ, Rai 1, Disney Channel, Disney
Junior, Minimax, History, NGW, NGC HD, Digi Sport 2, Digi Sport 1, Orhei TV, Prima TV, Дача ТВ,
TVR 1, Antena 1, Кинокомедия, Discovery Sciense, Eurosport 2 HD, Fox, Discovery Channel HD,
Animal Planet, ID Xtra, Fox Life și TLC.
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Prin scrisoarea nr. 912 din 10 decembrie 2019, Consiliul Audiovizualului a solicitat, în temeiul
prevederilor art. 83 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, prezentarea
contractelor și/sau acordurilor adiționale în original perfectate pentru anul 2019 care ar confirma dreptul
„PRIMANET” SRL de a retransmite posturile de televiziune: Драйв, Discovery Channel HD, Animal
Planet, Pro X, Pro Gold, Pro 2, ТНТ Music, Pro TV international, Nick Jr., Русская ночь, Zona M, DTX,
Кино ТВ, Rai 1, Disney Channel, Disney Junior, Minimax, History, NGW, NGC HD, Difi Sport 1, Digi
Sport 2, Orhei TV, Prima TV, Дача ТВ, TVR 1, Antena 1, Кинокомедия, Discovery Sciense, Eurosport
2 HD, Fox, ID Xtra, Fox Life și TLC în or. Nisporeni, până la 20 noiembrie 2019.
Până la 30 decembrie 2019, nu a prezentat documente confirmative ce ar demonstra dreptul
„PRIMANET” SRL de a retransmite posturile de televiziune constatate în afara ofertei de servicii media
audiovizuale aprobate de către CA.
Astfel, „PRIMANET” SRL a omis prezentarea, la solicitarea Consiliului Audiovizualului, a
contractelor și/sau acordurilor adiționale încheiate cu deținătorii drepturilor de autor și a drepturilor
conexe care ar confirma dreptul distribuitorul de servicii media audiovizuale la retransmisiunea posturilor
de televiziune: Драйв, Discovery Channel HD, Animal Planet, Pro X, Pro Gold, Pro 2, ТНТ Music, Pro
TV international, Nick Jr., Русская ночь, Zona M, DTX, Кино ТВ, Rai 1, Disney Channel, Disney
Junior, Minimax, History, NGW, NGC HD, Difi Sport 1, Digi Sport 2, Orhei TV, Prima TV, Дача ТВ,
TVR 1, Antena 1, Кинокомедия, Discovery Sciense, Eurosport 2 HD, Fox, ID Xtra, Fox Life și TLC.
Articolul 84 alin. (5) lit. h) din Codul serviciilor media audiovizuale stabilește: „se sancționează
cu amendă de la 5000 de lei la 10000 de lei furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media
care au comis următoarele încălcări:
h) nerespectarea prevederilor art. 23 și omiterea prezentării, la solicitarea Consiliului
Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe.”
Prin cererea nr. 26 din 26 decembrie 2019, „PRIMANET” SRL a solicitat amânarea examinării
subiectului cu privire la modul de executare a legislației în vigoare şi a condiţiilor la autorizațiile de
retransmisiune în partea „PRIMANET” SRL, din motiv că în perioada 28 decembrie 2019 – 02 ianuarie
2020, administratorul întreprinderii urma să fie într-o deplasare peste hotarele țării.
În cadrul dezbaterilor publice, membra Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, a menționat că
„PRIMANET” SRL a avut suficient timp, din data de 10 decembrie 2019 până pe data de 28 decembrie
2019, să prezinte contractele și/sau acordurile adiționale în original perfectate pentru anul 2019, care ar
confirma dreptul „PRIMANET” SRL de a retransmite cele 34 de posturi de televiziune care se regăsesc în
afara Ofertei de servicii media audiovizuale retransmise în localitatea or. Nisporeni, la data de 20
noiembrie 2019.
IX. „REBDACONS” SRL (fondatoarea studioului TV „Rise-TV” din s. Sireți, r-nul. Strășeni) nu
respectă Condiţiile la Autorizaţia de retransmisiune seria AB nr. 000240 din 24.03.17 (Anexa nr. 1,
Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 22/146 din 15 august 2018):
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 9 posturi TV: 10 TV, Canal
Regional, Euronews, Fishing&Hunting, Minimax, Moldova 2, Pro 2, TV 5 Monde și UTV.
- în afara ofertei sunt retransmise 10 posturi TV: RTR Moldova, Кинопремьера, Кинокомедия,
Сарафан ТВ, Noroc TV, Ru TV Moldova, 1 Music Cannel, Cartoon Network, Мама ТВ și Охота и
рыбалка.
Prin scrisoarea nr. 912 din 10 decembrie 2019, Consiliul Audiovizualului a solicitat, în temeiul
prevederilor art. 83 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, prezentarea
contractelor și/sau acordurilor adiționale în original perfectate pentru anul 2019 care ar confirma dreptul
„REBDACONS” SRL de a retransmite posturile de televiziune: RTR Moldova, Кинопремьера,
Кинокомедия, Сарафан ТВ, Noroc TV, Ru TV Moldova, 1 Music Cannel, Cartoon Network, Мама ТВ
și Охота и рыбалка în satul Sireți (r-nul Strășeni), până la 20 noiembrie 2019.
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Până la 30 decembrie 2019, distribuitorul de servicii media audiovizuale nu a prezentat documente
confirmative ce ar demonstra dreptul „REBDACONS” SRL de a retransmite posturile de televiziune
constatate în afara ofertei de servicii media audiovizuale aprobate de către CA.
Astfel, „REBDACONS” SRL a omis prezentarea, la solicitarea Consiliului Audiovizualului, a
contractelor și/sau acordurilor adiționale încheiate cu deținătorii drepturilor de autor și a drepturilor
conexe care ar confirma dreptul distribuitorul de servicii media audiovizuale la retransmisiunea posturilor
de televiziune: RTR Moldova, Кинопремьера, Кинокомедия, Сарафан ТВ, Noroc TV, Ru TV
Moldova, 1 Music Cannel, Cartoon Network, Мама ТВ și Охота и рыбалка.
Articolul 84 alin. (5) lit. h) din Codul serviciilor media audiovizuale stabilește: „se sancționează
cu amendă de la 5000 de lei la 10000 de lei furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media
care au comis următoarele încălcări:
h) nerespectarea prevederilor art. 23 și omiterea prezentării, la solicitarea Consiliului
Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe.”
Prezent la ședință, administratorul „REBDACONS” SRL a menționat că situația este una similară
cu cea a „ART-CLUB” SRL, specificând faptul că întreprinderea face parte din acel grup de distribuitori
de servicii media care stau la baza fondării „ALIANȚA-TV” SRL, iar nerespectarea Ofertei de servicii
media audiovizuale retransmise este determinată de faptul că au fost obținute contracte pentru posturile de
televiziune pentru compania „ALIANȚA-TV” SRL, după care se aștepta obținerea autorizației pentru
aceasta. Astfel, în urma obținerii acestor contracte au fost efectuate modificările respective în oferta
„REBDACONS” SRL, având la bază contractele pentru posturile de televiziune ale „ALIANȚA-TV”
SRL.
În cadrul dezbaterilor publice, membrul Consiliului Audiovizualului, Corneliu Mihalache, a
menționat că, având în vedere încercările întreprinderilor mai mici să supraviețuiască pe piața
audiovizuală din Republica Moldova, dat fiind faptul că prețurile pentru drepturile de autor sunt uneori
exagerate, distribuitorii mai mici sunt nevoiți să se asocieze sub diferite forme pentru a se menține pe
piață.
Totodată, în cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancțiunea cu amendă în valoare de 5000 de
lei pentru „REBDACONS” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „Rise-TV” din s. Sireți, r-nul
Strășeni, conform dispoziției art. 84 alin. (5) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru
nerespectarea Ofertei de servicii media audiovizuale (Anexa nr. 1, Oferta de servicii media audiovizuale
retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 22/146 din 15 august 2018), propunere ce nu a întrunit
numărul necesar de voturi (PRO – (4) – A. COZMA, T. BURAGA, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU; CONTRA
– (2) – D. VICOL și C. MIHALACHE).
X. „ARSACO” SRL (fondatoarea studioului TV „AS-TV” din or. Sîngera, mun. Chișinău) nu
respectă Condiţiile la Autorizaţia de retransmisiune seria AB nr. 000222 din 17.05.16 (Anexa nr. 1 Oferta
serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 17/111 din 08 iunie 2019):
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 5 posturi TV: Busuioc TV,
Moldova 2, N 24 Plus, Epoque și TV 5 Monde.
- în afara ofertei sunt retransmise 6 posturi TV: Kanal D, Canal Regional, Noroc TV, Disney
Channel, România TV și UTV.
Prin scrisoarea nr. 912 din 10 decembrie 2019, Consiliul Audiovizualului a solicitat prezentarea
contractelor și/sau acordurilor adiționale, în original, perfectate pentru anul 2019, care ar confirma dreptul
„ARSACO” SRL de a retransmite posturile de televiziune: Kanal D, Canal Regional, Noroc TV, Disney
Channel, România TV și UTV, în or. Sângera (mun. Chișinău), până la 21 noiembrie 2019.
Prin scrisoarea f/nr. și f/dată, înregistrată la CA cu nr. 3226-01 din 16 decembrie 2019,
„ARSACO” SRL a prezentat acordul de retransmisie nr. 275 din 11.12.2018 pentru postul de televiziune
România TV, contractele pentru posturile TV Kanal D, Canal Regional și Noroc TV au fost prezentate
anterior de către „ARSACO” SRL, iar în privința posturilor de televiziune UTV și Disney Channel
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administratorul „ARSACO” SRL a menționat că este în proces de definitivare a unei noi oferte pentru
anul 2020 și, totodată, se află în proces de negociere a contractelor.
Astfel, „ARSACO” SRL a omis prezentarea, la solicitarea Consiliului Audiovizualului, a
contractelor și/sau acordurilor adiționale încheiate cu deținătorii drepturilor de autor și a drepturilor
conexe care ar confirma dreptul distribuitorul de servicii media audiovizuale la retransmisiunea
posturilor de televiziune UTV și Disney Channel.
Articolul 84 alin. (5) lit. h) din Codul serviciilor media audiovizuale stabilește: „se sancționează
cu amendă de la 5000 de lei la 10000 de lei furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media
care au comis următoarele încălcări:
h) nerespectarea prevederilor art. 23 și omiterea prezentării, la solicitarea Consiliului
Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe.”
Prezent la ședință, reprezentantul „ARSACO” SRL a menționat că la solicitarea companiei
„ARSACO” SRL, reprezentanții posturilor din străinătate nu sunt chiar atât de receptivi, din care motiv
negocierile pentru încheierea unui contract durează în timp.
La întrebarea membrei Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, de ce „ARSACO” SRL nu
retransmite postul de televiziune TV 5 Monde, reprezentantul distribuitorului de servicii a declarat că
postul de televiziune este în permanența retransmis de către studioul TV „AS-TV”, însă la momentul
controlului, din motive tehnice, lipsea.
În cadrul dezbaterilor publice, a fost propusă sancțiunea cu amendă în mărime de 5000 de lei
pentru „ARSACO” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „AS-TV” din or. Sângera, mun. Chișinău,
conform dispoziției art. 84 alin. (5) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea
Ofertei de servicii media audiovizuale (Anexa nr. 1 Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată
prin Decizia CCA nr. 17/111 din 08 iunie 2019), propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi
(PRO – (3) – A. COZMA, T. BURAGA, și L. VIZIRU; CONTRA – (3) – D. VICOL, Iu. ROȘCA și C.
MIHALACHE).
XI. „TV SAT” SRL (fondatoarea studioului TV „TV SAT” din mun. Orhei) nu respectă
Condiţiile la Autorizaţia de retransmisiune seria AB nr. 000200 din 04.03.15 (Anexa nr. 10 Oferta de
servicii media audiovizuale retransmise aprobată prin Decizia CA nr. 57/191 din 08 noiembrie 2019). Și
anume:
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 18 posturi TV: Canal Regional,
English Club, Fox, ID Fashion, Sport 1, Sport 2, Авто 24, Русская ночь, В гостях у сказки, Вопросы и
ответы, Жара, Живая планета, Кино ТВ, M-1 Global, Мультиландия, Психология 21, Ретро și THT
Music .
- în afara ofertei sunt retransmise 4 posturi TV: Fox Life, Fashion TV, RTGi și Canal 5.
Prin scrisoarea nr. 912 din 10 decembrie 2019, Consiliul Audiovizualului a solicitat, în temeiul
prevederilor art. 83 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, prezentarea
contractelor și/sau acordurilor adiționale în original perfectate pentru anul 2019 care ar confirma dreptul
„TV SAT” SRL la retransmisiunea posturilor de televiziune: Fox Life, Fashion TV, RTGi și Canal 5 în
mun. Orhei la 22 noiembrie 2019 și prezentarea actelor ce ar confirma dreptul „TV SAT” SRL de
retransmisiune a posturile TV Disney Channel și Disney Junior în localitatea orașul Orhei, deoarece CA a
aprobat prin Decizia nr. 57/191 din 08 noiembrie 2019 oferta de servicii media audiovizuale a „TV SAT”
SRL pentru mun. Orhei, com. Pelivan, com. Mălăești, com. Jora de Mijloc, com. Trebujeni, com. Ivancea,
com. Seliște, com. Ghetlova, s. Mitoc, s. Brăviceni, s. Pohorniceni, s. Susleni, s. Vâșcăuți, s. Isacova, s.
Neculăieuca, s. Morozeni, s. Breanova, s. Dâșcova, s. Puțintei, s. Vâprova, s. Hulboaca, s. Nicoreni, s.
Piatra, s. Jeloboc, s. Furceni, s. Târzieni (r-nul Orhei), s. Săseni (r-nul Călărași) și s. Mașcăuți (r-nul
Criuleni), cu includerea posturilor Disney Channel și Disney Junior, cu condiția că acestea vor fi
retransmise doar în localitățile prevăzute în contract. Contractul de licență nr. MODIS-0011A-DC_DJ din
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15.12.2016, încheiat de către „TV SAT” SRL cu „The Walt Disney Company Limited” nu prevede
retransmisiunea posturilor TV în mun. Orhei.
Prin scrisoarea nr. 01/16-12/19 din 16 decembrie 2019, „TV SAT” SRL a comunicat că nu este de
acord cu Actul de control din 22 noiembrie 2019, în baza căruia Consiliul Audiovizualului a constatat că
acesta retransmite în afara Ofertei de servicii media audiovizuale posturile de televiziune Fox Life și
Fashion TV, din motivul că postul TV Fox Life este ușor de confundat cu postul de televiziune Fox, iar
postul de televiziune Fashion TV cu ID Fashion TV.
Totodată, prin aceeași scrisoare se menționează că „TV SAT” SRL, având intenția de a extinde
Oferta de servicii media audiovizuale retransmise pentru localitatea mun. Orhei, a inclus posturile de
televiziune Disney Channel și Disney Junior, în baza unor înțelegeri verbale cu reprezentanții acestor
posturi. După negocierea condițiilor financiare și semnarea contractului, „TV SAT” SRL susține că își
asumă obligația de a prezenta, până la ședința din 30 decembrie 2019, contractul care ar confirma dreptul
de retransmisiune a posturilor TV Disney Channel și Disney Junior, iar contractul pentru postul TV Canal
5 a fost prezentate anterior de către „TV SAT” SRL.
Cu referire la cele invocate în scrisoarea nr. 01/16-12/19 din 16 decembrie 2019 a „TV SAT”
SRL, Consiliul Audiovizualului afirmă că posturile de televiziune Fox și Fashion TV nu pot fi confundate
cu posturile TV Fox Life și, respectiv, ID Fashion TV, pe motiv că siglele acestor posturi conține
elemente diferite:

Astfel, „TV SAT” SRL a omis prezentarea, la solicitarea Consiliului Audiovizualului, a
contractelor și/sau acordurilor adiționale încheiate cu deținătorii drepturilor de autor și a drepturilor
conexe care ar confirma dreptul „TV SAT” SRL la retransmisiunea posturilor de televiziune: RTGi,
Disney Channel, Disney Junior, Fox Life și Fashion TV.
Articolul 84 alin. (5) lit. h) din Codul serviciilor media audiovizuale stabilește: „se sancționează
cu amendă de la 5000 de lei la 10000 de lei furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media
care au comis următoarele încălcări:
h) nerespectarea prevederilor art. 23 și omiterea prezentării, la solicitarea Consiliului
Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe.”
Prezent la ședință, administratorul „TV SAT” SRL a menționat că posturile de televiziune se aflau
în regim de testare, iar obținerea contractelor pentru posturile TV Disney Channel și Disney Junior este
un proces de durată în timp, care necesită cel puțin jumătate de an.
În cadrul dezbaterilor, membra Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, a accentuat despre
faptul că, în momentul în care un distribuitor de servicii media nu deține acoperire contractuală pentru
unele posturi de televiziune, acesta este lipsit de dreptul să distribuie respectivele posturi TV.
XII. Rezultatele controlului a „STV IT Company” SRL (fondatoarea studioului TV „TV
Botanica” din mun. Bălți) au atestat următoarele:
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Pachetul analogic din mun. Bălți
- din Oferta de servicii media audiovizuale retransmise aprobată nu este retransmis 1 post TV:
Анекдот;
- în afara ofertei sunt retransmise 4 posturi TV: ITV, Спорт 1, Boomerang și Киносемья.
Prin scrisoarea nr. 912 din 10 decembrie 2019, Consiliul Audiovizualului a solicitat, în temeiul
prevederilor art. 83 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, prezentarea
contractelor și/sau acordurilor adiționale în original perfectate pentru anul 2019 care ar confirma dreptul
„STV IT Company” SRL de a retransmite posturile de televiziune: Boomerang și Киносемья în mun.
Bălți, până la 28 noiembrie 2019.
Este de menționat că „STV IT Company” SRL a prezentat contractul pentru postul TV
Boomerang, iar pentru posturile ITV și Спорт 1 contractele au fost anterior prezentate.
Astfel, „STV IT Company” SRL a omis prezentarea, la solicitarea Consiliului Audiovizualului, a
contractelor și/sau acordurilor adiționale încheiate cu deținătorii drepturilor de autor și a drepturilor
conexe, care ar confirma dreptul „STV IT Company” SRL la retransmisiunea postului de televiziune
Киносемья.
Articolul 84 alin. (5) lit. h) din Codul serviciilor media audiovizuale stabilește: „se sancționează
cu amendă de la 5000 de lei la 10000 de lei furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media
care au comis următoarele încălcări:
h) nerespectarea prevederilor art. 23 și omiterea prezentării, la solicitarea Consiliului
Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe.”
Prezent la ședință, administratorul „STV IT Company” SRL a menționat că postul de televiziune
Киносемья a fost difuzat din cauza unei erori tehnice.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu amendă în valoare de 5000 de lei a
„STV IT Company” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „TV Botanica” din mun. Bălți, conform
dispoziției art. 84 alin. (5) lit. h) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea
prevederilor art. 23 și omiterea prezentării, la solicitarea Consiliului Audiovizualului, a contractelor
încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe pentru postul de televiziune Киносемья,
propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – 0 (zero)).
XIII. La data de 27 noiembrie 2019, angajații Consiliului Audiovizualului s-au prezentat la sediul
„BRAVOS-CONECT” SRL (fondatoarea studioului TV „BRAVOS-CONECT” din or. Soroca) și au
solicitat accesul pentru a efectua controlul privind activitatea de retransmisiune a posturilor TV a
societății comerciale menționate, însă administratorul „BRAVOS-CONECT” SRL a refuzat accesul în
studioul „BRAVOS-CONECT” pentru efectuarea controlului de rigoare.
În cele din urmă, prin acțiunile sale, „BRAVOS-CONECT” SRL a încălcat pct. 4.1 lit. n) din
Condițiile la Autorizația de retransmisiune seria AB nr. 000223 din 31.05.16, care prevede expres că
distribuitorul de servicii media are obligațiunea: „În cazul efectuării controlului/monitorizării, să
faciliteze accesul (membrilor și angajaților CA) în spațiile în care distribuitorul de servicii media își
desfășoară activitatea; să creeze (membrilor și angajaților CA) condiții de vizionare a Ofertei de servicii
media audiovizuale retransmise; să pună la dispoziția reprezentanților împuterniciți documentele
solicitate; să permită (membrilor și angajaților CA) verificarea echipamentului tehnic ș.a.;” și art. 84
alin. (5) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, care prevede expres: „Se sancționează cu
amendă de la 5000 de lei la 10000 de lei furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media
care au comis următoarele încălcări:
Refuzul de a se supune controlului în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (4) lit. a), refuzul de
a permite accesul în spațiile în care aceștia își desfășoară activitatea, refuzul de a crea condiții de
vizionare a ofertei de servicii media audiovizuale retransmise sau de a pune la dispoziția reprezentanților
împuterniciți documentele solicitate și înregistrările programelor audiovizuale difuzate”.
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Este de menționat că încercările de a identifica un abonat în or. Soroca a „BRAVOS-CONECT”
SRL s-au soldat cu insucces.
XIV. Pe data de 17 decembrie 2019, angajații Consiliului Audiovizualului s-au prezentat la sediul
„TRUST TV” SRL (fondatoarea studioului TV prin sistemul MMDS „TRUST TV” din mun. Chișinău),
unde nu era prezentă nicio persoană responsabilă. La solicitarea telefonică a angajaților CA pentru a oferi
acces, administratorul „TRUST TV” SRL, Dumitru Chitoroagă, a declarat că nu poate satisface cerința
respectivă din motiv că persoana responsabilă este bolnavă, iar personal nu poate să se prezinte, deoarece
se află în afara orașului.
Astfel, prin acțiunile sale, „TRUST TV” SRL a încălcat pct. 3.1 lit. j) din Condițiile la Licența de
emisie seria AC nr. 000735 din 27.01.17, care prevede expres că distribuitorul de servicii media are
obligațiunea: „În cazul efectuării controlului/monitorizării, să faciliteze accesul (membrilor și angajaților
CA) în incinta studioului, filialei sau a oficiului, pentru constatarea posturilor TV retransmise,
verificarea echipamentului tehnic ș.a.” și art. 84 alin. (5) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale,
care prevede expres: „Se sancționează cu amendă de la 5000 de lei la 10000 de lei furnizorii de servicii
media și distribuitorii de servicii media care au comis următoarele încălcări:
Refuzul de a se supune controlului în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (4) lit. a), refuzul de
a permite accesul în spațiile în care aceștia își desfășoară activitatea, refuzul de a crea condiții de
vizionare a ofertei de servicii media audiovizuale retransmise sau de a pune la dispoziția reprezentanților
împuterniciți documentele solicitate și înregistrările programelor audiovizuale difuzate”.
Este de menționat că încercările de a identifica un abonat în mun. Chișinău a „TRUST TV” SRL
s-au soldat cu insucces.
În conformitate cu prevederile art. 1 din Codul serviciilor media audiovizuale, serviciile media
audiovizuale „must carry” reprezintă servicii media audiovizuale libere la retransmisiune, a căror
retransmisiune este obligatorie pentru distribuitorii de servicii media în baza listei serviciilor media
audiovizuale stabilite anual de către Consiliul Audiovizualului, iar Servicii media audiovizuale libere la
retransmisiune, la rândul său, constituie servicii media audiovizuale a căror retransmisiune nu este
condiționată financiar ori tehnic de către radiodifuzorii de servicii media sau de către reprezentanții legali
ai acestora.
Art. 55 alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale statuează: „Serviciile de televiziune
libere la retransmisiune, inclusiv serviciile de televiziune „must carry”, sunt puse la dispoziția
distribuitorului de servicii media gratuit de către furnizorii de servicii media aflați în jurisdicţia
Republicii Moldova și sunt retransmise gratuit de către distribuitorii de servicii media”.
În temeiul prevederilor art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale: „Se sancționează
cu avertizare publică distribuitorii de servicii media care au comis prima încălcare a prevederilor art. 55
alin. (2)-(10)”.
Potrivit art. 75 alin. (4) lit. d) din Codul serviciilor media audiovizuale: „Consiliul Audiovizualului
elaborează și actualizează lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune și a celor „must
carry” și o publică pe pagina web oficială a Consiliului Audiovizualului”.
În acest sens, Consiliul Audiovizualului a aprobat, prin Decizia nr. 35/112 din 05.08.2019, Lista
serviciilor media audiovizuale „must carry”.
Este de specificat faptul că la momentul efectuării controlului, distribuitorii de serviciilor media
recepționau semnalul postului de televiziune „Primul în Moldova” în loc de postul de televiziune „Accent
TV”. Cu referire la această situație, este de relatat că prin Decizia nr. 52/172 din 21 octombrie 2019,
Consiliul Audiovizualului a reperfectat Condițiile la Licența de emisie seria AC nr. 000790 din
23.12.2016, eliberată „Telesistem TV” SRL pentru postul de televiziune „Accent TV”, prin schimbarea
denumirii postului de televiziune din „Accent TV” în „Primul în Moldova”.
Prin scrisoarea nr. A-11/15 din 18 noiembrie 2019, „Telesistem” SRL, fondatoarea postului de
televiziune „Accent TV”, a informat Consiliul Audiovizualului că din data de 18 noiembrie 2019 a fost
lansată în rețelele distribuitorilor de servicii media serviciul de programe „Accent TV”, în conformitate cu
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licența de emisie din 04 noiembrie 2019, eliberată de Consiliul Audiovizualului. Prin aceeași scrisoare
„Telesistem” SRL informează că nu toți distribuitorii de servicii media au avut acces la semnalul de
retransmisiune a postului de televiziune „Accent TV”.
ÎM „MOLDCELL” SA (fondatoarea studioului TV prin sistemul GSM „Moldcell TV” din mun.
Chișinău) nu retransmite posturile de televiziune Prime și Pro TV Chișinău.
Totodată, este de menționat că prin scrisoarea nr. 12619-12/19 din 17 decembrie 2019, ÎM
„MOLDCELL” SA a notificat Consiliul Audiovizualului despre imposibilitatea ajustării Ofertei
serviciilor media audiovizuale retransmise de către studioul „Moldcell TV” în conformitate cu lista „must
carry”, invocând, cu prezentarea scrisorilor de rigoare, refuzul ÎCS „Pro Digital” SRL de a oferi acces la
retransmisiunea postului de televiziune Pro TV, pe motiv că nu deține licența de emisie pentru difuzarea
serviciului de programe televizate pe aplicații de telefonie mobilă, și refuzul „Media Content
Distribution” SRL pentru retransmisiunea postul de televiziune „Prime”, deoarece nu deține dreptul să
ofere acces la postul respectiv pentru mediul on-line sau rețele de telefonie mobilă.
Prin scrisoarea nr. 946 din 27.12.2019, „General Media Group Corp” SRL a solicitat amânarea
examinării subiectului referitor la retransmisiunea postului de televiziune „Prime” de către distribuitorul
de servicii media ÎM „MOLDCELL” SA, în legătură cu imposibilitatea prezentării la ședința a
reprezentantului „General Media Group Corp” SRL.
Prezent la ședință, reprezentantul „Pro TV Chișinău” a menționat că programele achiziționate de
la „Pro TV” SRL din or. București (România) nu permit retransmisia contentului preluat pe aplicația
mobilă sau prin internet GSM.
În cadrul dezbaterilor, membra Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, a menționat că din
considerentele invocate mai sus raportate la prevederile CSMA, care reglementează serviciile media
audiovizuale retransmise prin lista „must carry”, rezultă că „Pro TV Chișinău” trebuie să fie exclus din
lista must carry, iar Consiliul Audiovizualului nu poate sancționa distribuitorii de servicii media din
motivul că ÎCS „PRODIGITAL” SRL nu deține drepturile respective.
Membrii Consiliului Audiovizualului au decis, prin consens, să nu recurgă la aplicarea răspunderii
față de compania ÎM „MOLDCELL” SA. Totodată, s-a constatat ca lista „must carry” aprobată de
Consiliul Audiovizualului urmează a fi modificată, pentru a depăși situația creată și a nu admite pe viitor
condiționări de orice natură din partea furnizorilor de servicii media la retransmisiunea serviciilor media
audiovizuale stabilite în lista „must carry”.
Rezultatele controlului au mai constatat că nu respectă prevederile art. 55 alin. (9) din Codul
serviciilor media audiovizuale următorii distribuitori de servicii media:
I. „REVAFAR-COM” SRL (fondatoarea studioului TV „Bon - TV” din s. Micăuți, r-nul
Strășeni) nu retransmite posturile TV: Moldova 2 și Gurinel TV.
II. „Radivaxplus-TV” SRL (fondatoarea studioului TV „MI-TV” din s. Mihăileni, r-nul Râșcani)
nu retransmite postul TV Gurinel TV.
III. „INTERVAL-TV” SRL (fondatoarea studioului TV „GRADJI-SAT” din or. Edineț) nu
retransmite postul TV Gurinel TV.
IV. „Chihaivis” SRL (fondatoarea studioului TV „VIS TV” din s. Grimăncăuți, r-nul Briceni) nu
retransmite postul TV Moldova 2.
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V. „CosComSat” SRL (fondatoarea studioului TV „TV Select” din s. Mitoc, r-nul Orhei) nu
retransmite postul TV Gurinel TV.
VI. „BETATVCOM” SRL (fondatoarea studioului TV „BETATVCOM” din or. Călărași) nu
retransmite postul TV Moldova 2.
VII. „SPACE MEDIA” SRL (fondatoarea studioului TV „SPACE MEDIA” din Sărătenii Vechi,
r-nul Telenești) nu retransmite posturile TV: Moldova 2, Gurinel TV, NTV Moldova și Publika TV.
VIII. „HARTUM TV” SRL (fondatoarea studioului TV „TVT” din or. Taraclia) nu retransmite
posturile TV: Moldova 2 și Prime.
IX. „SMART-NETWORK” SRL (fondatoarea studioului TV „SmartNet” din com. Tohatin,
mun. Chișinău) nu retransmite posturile TV: Gurinel TV și TVR Moldova.
X. „REBDACONS” SRL (fondatoarea studioului TV „Rise-TV” din s. Sireți, r-nul. Strășeni) nu
retransmite posturile TV: Moldova 2 și Gurinel TV.
XI. „PRIMANET” SRL (fondatoarea studioului TV „PRIMANET” din or. Nisporeni) nu
retransmite, în Pachetul analogic, postul TV TVR Moldova.
XII. „EXCELENTER-COM” SRL (fondatoarea studioului TV „DELTA” din mun. Chișinău)
nu retransmite postul TV TVR Moldova.
XIII. „ARSACO” SRL (fondatoarea studioului TV „AS-TV” din or. Sângera, mun. Chișinău) nu
retransmite posturile TV: Moldova 2 și Gurinel TV.
XIV. „INTERVAL-TV” SRL (fondatoarea studioului TV „GRADJI-SAT” din or. Edineț) nu
retransmite postul TV Gurinel TV.
Prezenți la ședință, distribuitorii de servicii media audiovizuale care au admis încălcări de la
prevederile art. 55 alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale au invocat probleme de ordin tehnic
la recepția semnalului de retransmisiune a posturilor TV incluse in lista „must carry”.
Reprezentantul postului de televiziune Gurinel TV a menționat că la momentul semnării
contractelor, distribuitorii de servicii media au fost înștiințați că este oferit stream-ul http care poate fi
recepționat pe întreg teritoriul Republicii Moldova având acces la internet. Totodată, reprezentantul
Gurinel TV a declarat că a fost majorat traficul de internet, pentru ca postul de televiziune Gurinel TV să
fie recepționat pe tot teritoriul țării. Astfel, în mare parte, argumentele distribuitorilor de servicii media că
nu pot recepționa Gurinel TV din motive tehnice sunt de rea credință.
Aceeași motivare a adus și reprezentantul postului de televiziune Moldova 2.
În acest context, Lidia Viziru, membră CA, a propus, luând în considerare argumentele
reprezentanților Gurinel TV și Moldova 2, ca toți distribuitorii de servicii media care nu respectă lista
must carry să fie sancționați, în conformitate cu prevederile legale. Totodată, Lidia Viziru a reiterat faptul
că distribuitorii de servicii media care nu dețin acoperire contractuală asupra unor posturi de televiziune,
nu dispun de dreptul de a retransmite aceste posturi TV.
În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale:
„Distribuitorul de servicii media este în drept să modifice oferta de servicii aprobată, fără acordul
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Consiliului Audiovizualului, în proporție de până la 10% din numărul total de servicii de televiziune
distribuite prin rețeaua respectivă, respectând condițiile prevăzute la alin. (2) și (3)”.
Alineatul (8) al aceluiași articol stipulează că: „Distribuitorul de servicii media notifică Consiliul
Audiovizualului despre punerea la dispoziția publicului a ofertei de servicii media audiovizuale cu cel
puțin 72 de ore înainte”.
Urmare a analizei actelor de control întocmite în perioada noiembrie-decembrie 2019 s-a constatat
că unii distribuitori de servicii media au operat modificări în Oferta de servicii media audiovizuale în
limita celor 10% permise, însă nu au notificat Consiliul Audiovizualului despre punerea la dispoziția
publicului a Ofertei de servicii media audiovizuale cu cel puțin 72 de ore înainte, încălcând prevederile
art. 55 alin. (8) din Codul serviciilor media audiovizuale.
În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (4) din Cod: „Se sancționează cu avertizare publică
distribuitorii de servicii media care au comis prima încălcare a prevederilor art. 55 alin. (2)-(10)”.
Este de menționat că posturile de televiziune retransmise în afara Ofertei serviciilor media
audiovizuale sunt retransmise cu respectarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe.
Prezent la ședință, reprezentantul „Arax Impex” SRL a menționat că norma din art. 55 alin. (8) din
Cod este tratată incorect și se aplică doar în faza lansării emisiei, după obținerea autorizației de
retransmisiune.
Cu referire la această argumentare, Roșca Iulian, membru CA, a explicat că norma este aplicată în
sensul ei exact și are ca scop prevenirea situațiilor de retransmisiune a serviciilor media audiovizuale fără
acoperire contractuală. Distribuitorii de servicii media sunt în drept să modifice oferta de servicii aprobată
în proporții de 10 la sută fără acordul CA, însă prin notificarea autorității audiovizuale.
Astfel, au admis derogări de la prevederile art. 55 alin. (8) din Codul serviciilor media
audiovizuale următorii distribuitor de servicii media:
I. „PETIN-TV” SRL (fondatoarea studioului TV „SGD” din s. Sărata-Galbenă, r-nul Hâncești).
Oferta de servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului conține 32 de posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că 3 posturi TV lipsesc din oferta aprobată.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a „PETIN-TV”
SRL, fondatoarea studioului de televiziune „SGD” din s. Sărata-Galbenă, r-nul. Hâncești, conform
dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (8)
din Cod, propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (4) – A. COZMA, C.
MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU; CONTRA – (2) – D. VICOL și T. BURAGA).
II. „TV SAT” SRL (fondatoarea studioului TV „TV SAT” din or. Soroca). Oferta de servicii
media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului (Pachetul analogic) conține 59 de posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că 3 posturi TV lipsesc din oferta aprobată, totodată, a fost inclus
un post TV în ofertă.
Pachetul digital – 101 posturi.
Rezultatele controlului au atestat că 2 posturi TV lipsesc din oferta aprobată.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a „TV SAT” SRL,
fondatoarea studioului de televiziune „TV SAT” din or. Soroca, conform dispoziției art. 84 alin. (4) din
Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (8) din Cod, propunere ce nu a
întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (3) – A. COZMA, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU; CONTRA – (3) –
D. VICOL, T. BURAGA și C. MIHALACHE).
III. „UPLINK” SRL (fondatoarea studioului TV „UPLINK” din or. Ștefan Vodă). Oferta de
servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului conține 45 de posturi TV.
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Rezultatele controlului au atestat că 2 posturi TV lipsesc din oferta aprobată, totodată, au fost
incluse 3 posturi TV în ofertă.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a „UPLINK” SRL,
fondatoarea studioului de televiziune „UPLINK” din or. Ștefan Vodă, conform dispoziției art. 84 alin. (4)
din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (8) din Cod, propunere ce nu a
întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (3) – A. COZMA, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU; CONTRA – (3) –
D. VICOL, T. BURAGA și C. MIHALACHE).
IV. „Dănis” SRL (fondatoarea studioului TV „DănisNet TV” din mun. Chișinău). Oferta de
servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului conține 174 de posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că 5 posturi TV lipsesc din oferta aprobată.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a „Dănis” SRL,
fondatoarea studioului de televiziune „DănisNet TV” din mun. Chișinău, conform dispoziției art. 84 alin.
(4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (8) din Cod, propunere ce
nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (3) – A. COZMA, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU; CONTRA –
(3) – D. VICOL, T. BURAGA și C. MIHALACHE).
V. „CAGHET-PLUS” SRL (fondatoarea studioului TV „Maria” din or. Taraclia). Oferta de
servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului conține 46 de posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că un post TV lipsește din oferta aprobată, totodată, a fost inclus
un post TV în ofertă.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a „CAGHETPLUS” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „Maria” din or. Taraclia, conform dispoziției art. 84
alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (8) din Cod,
propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (1) – L. VIZIRU; CONTRA – (5) – D.
VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE și Iu. ROȘCA).
VI. „OLVELTEL” SRL (fondatoarea studioului TV „OLVELTEL” din s. Ulmu, r-nul Ialoveni).
Oferta de servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului conține 37 de posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că 2 posturi TV lipsesc din oferta aprobată.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a „OLVELTEL”
SRL, fondatoarea studioului de televiziune „OLVELTEL” din s. Ulmu, r-nul Ialoveni, conform
dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (8)
din Cod, propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (1) – L. VIZIRU; CONTRA – (5) –
D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE și Iu. ROȘCA).
VII. „GLAVSLAVIA” SRL (fondatoarea studioului TV „Glav-TV” din or. Briceni). Oferta de
servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului conține 37 de posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că 2 posturi TV lipsesc din oferta aprobată, totodată, a fost inclus
un post TV în ofertă.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a
„GLAVSLAVIA” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „Glav-TV” din or. Briceni, conform
dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (8)
din Cod, propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (2) – L. VIZIRU și Iu. ROȘCA;
CONTRA – (4) – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA și C. MIHALACHE).
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VIII. „RAZNET” SRL (fondatoarea studioului TV „Răzeni TV” din com. Răzeni, r-nul
Ialoveni). Oferta de servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului (Pachetul
analogic)conține 44 de posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că un post TV lipsește din oferta aprobată.
Pachetul digital plus – 86 de posturi.
Rezultatele controlului au atestat că 2 posturi TV lipsesc din oferta aprobată.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a „RAZNET”
SRL, fondatoarea studioului de televiziune „Răzeni TV” din com. Răzeni, r-nul Ialoveni, conform
dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (8)
din Cod, propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (1) – L. VIZIRU; CONTRA – (5) –
D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE și Iu. ROȘCA).
IX. „OLDIMA” SRL (fondatoarea studioului TV „NTV” din mun. Chișinău). Oferta de servicii
media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului (Pachetul analogic) conține 61 de posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că 4 posturi TV lipsesc din oferta aprobată, totodată, au fost
incluse 3 posturi TV în ofertă.
Pachetul digital plus – 78 de posturi.
Rezultatele controlului au atestat că a fost inclus un post TV în ofertă.
X. „RAVIVALNIS” SRL (fondatoarea studioului TV „CTV Nis” din or. Nisporeni). Oferta de
servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului conține 53 de posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că 2 posturi TV lipsesc din oferta aprobată, totodată, au fost
incluse 6 posturi TV în ofertă.
Prezent la ședință, administratorul „RAVIVALNIS” SRL a menționat că în perioada septembrieoctombrie 2019, au avut loc mai multe consultări cu angajații direcției de profil din cadrul Consiliului
Audiovizualului pe marginea reperfectării condițiilor la autorizația de retransmisiune, prin aprobarea
Ofertei de servicii media audiovizuale. Prin Decizia nr. 60/207 din 09 decembrie 2019, Consiliul
Audiovizualului a reperfectat condițiile la autorizația de retransmisiune prin aprobarea Ofertei de servicii
media audiovizuale retransmise din or. Nisporeni și s. Vărzărești (r-nul Nisporeni).
În cadrul dezbaterilor publice, membrii Consiliului au atenționat „RAVIVALNIS” SRL asupra
necesității respectării stricte a Ofertei de servicii media audiovizuale retransmise aprobată de Consiliul
Audiovizualului.
XI. „Radivaxplus-TV” SRL (fondatoarea studioului TV „MI-TV” din s. Mihăileni, r-nul
Râșcani). Oferta de servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului conține 30 de
posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că 2 posturi TV lipsesc din oferta aprobată, totodată, a fost inclus
un post TV în ofertă.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a „RadivaxplusTV” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „MI-TV” din s. Mihăileni, r-nul Râșcani, conform
dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (8)
din Cod, propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (2) – L. VIZIRU și Iu. ROȘCA;
CONTRA – (4) – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA și C. MIHALACHE).
XII. „INTERVAL-TV” SRL (fondatoarea studioului TV „GRADJI-SAT” din or. Edineț). Oferta
de servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului conține 62 de posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că 3 posturi TV lipsesc din oferta aprobată.
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În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a „INTERVALTV” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „GRADJI-SAT” din or. Edineț, conform dispoziției art.
84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (8) din Cod,
propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (3) – A. COZMA, Iu. ROȘCA și L.
VIZIRU; CONTRA – (3) – D. VICOL, T. BURAGA și C. MIHALACHE).
XIII. „IZBAȘLAZ TV” SRL (fondatoarea studioului TV „IZBAȘLAZ TV” din s. Copceac, r-nul
Ștefan Vodă). Oferta de servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului conține 32 de
posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că un post TV lipsește din oferta aprobată.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a „IZBAȘLAZ
TV” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „IZBAȘLAZ TV” din s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă,
conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55
alin. (8) din Cod, propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (1) – L. VIZIRU;
CONTRA – (5) – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE și Iu. ROȘCA).
XIV. „CosComSat” SRL (fondatoarea studioului TV „TV Select” din s. Mitoc, r-nul Orhei).
Oferta de servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului conține 28 de posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că un post TV lipsește din oferta aprobată.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a „CosComSat”
SRL, fondatoarea studioului de televiziune „TV Select” din s. Mitoc, r-nul Orhei, conform dispoziției art.
84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (8) din cod,
propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (2) – L. VIZIRU și Iu. ROȘCA; CONTRA –
(4) – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA și C. MIHALACHE).
XV. „JELANSTE” SRL (fondatoarea studioului TV „JELANSTE TV” din s. Piatra, r-nul Orhei).
Oferta de servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului conține 27 de posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că un post TV a fost inclus în oferta aprobată.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a „JELANSTE”
SRL, fondatoarea studioului de televiziune „JELANSTE TV” din s. Piatra, r-nul Orhei, conform
dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (8)
din Cod, propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (1) – L. VIZIRU; CONTRA – (5) –
D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE și Iu. ROȘCA).
XVI. „BMG-LX” SRL (fondatoarea studioului TV „BMG-LX” din s. Corten, r-nul Taraclia).
Oferta de servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului conține 40 de posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că 2 posturi TV lipsesc din oferta aprobată.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a „BMG-LX”
SRL, fondatoarea studioului de televiziune „BMG-LX” din s. Corten, r-nul Taraclia, conform dispoziției
art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (8) din cod,
propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (3) – A. COZMA, Iu. ROȘCA și L.
VIZIRU; CONTRA – (3) – D. VICOL, T. BURAGA și C. MIHALACHE).
XVII. „REVAFAR-COM” SRL (fondatoarea studioului TV „Bon - TV” din s. Micăuți, r-nul
Strășeni). Oferta de servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului conține 38 de
posturi TV.
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Rezultatele controlului au atestat că 3 posturi TV lipsesc din oferta aprobată, totodată, a fost inclus
un post TV în ofertă.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a „REVAFARCOM” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „Bon - TV” din s. Micăuți, r-nul Strășeni, conform
dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (8)
din Cod, propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (3) – A. COZMA, Iu. ROȘCA și L.
VIZIRU; CONTRA – (3) – D. VICOL, T. BURAGA și C. MIHALACHE).
XVIII. „CAZMAREX TV” SRL (fondatoarea studioului TV „CAZMAREX TV” din s.
Negureni, r-nul Telenești). Oferta de servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului
conține 30 de posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că 2 posturi TV lipsesc din oferta aprobată.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică „CAZMAREX
TV” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „CAZMAREX TV” din s. Negureni, r-nul Telenești,
conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55
alin. (8) din Cod, propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (1) – L. VIZIRU;
CONTRA – (5) – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE și Iu. ROȘCA).
XIX. „SV STANDART” SRL (fondatoarea studioului TV „SV STANDART” din s. Holercani, rnul Dubăsari). Oferta de servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului conține 29 de
posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că 2 posturi TV lipsesc din oferta aprobată, totodată, a fost inclus
un post TV în ofertă.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a „SV
STANDART” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „SV STANDART” din s. Holercani, r-nul
Dubăsari, conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru
nerespectarea art. 55 alin. (8) din Cod, propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (3) –
A. COZMA, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU; CONTRA – (3) – D. VICOL, T. BURAGA și C. MIHALACHE).
XX. „Vartera Plus” SRL (fondatoarea studioului TV „Glob TV” din or. Cantemir). Oferta de
servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului conține 26 de posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că 2 posturi TV lipsesc din oferta aprobată, totodată, a fost inclus
un post TV în ofertă.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a „Vartera Plus”
SRL, fondatoarea studioului de televiziune „Glob TV” din or. Cantemir, conform dispoziției art. 84 alin.
(4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (8) din Cod, propunere ce
nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (3) – A. COZMA, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU; CONTRA –
(3) – D. VICOL, T. BURAGA și C. MIHALACHE).
XXI. „Maximarin” SRL (fondatoarea studioului TV „TVC-Tv” din s. Tvardița, r-nul Taraclia).
Oferta de servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului conține 26 de posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că 2 posturi TV lipsesc din oferta aprobată.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a „Maximarin”
SRL, fondatoarea studioului de televiziune „TVC-Tv” din s. Tvardița, r-nul Taraclia, conform dispoziției
art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (8) din cod,
propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (2) – L. VIZIRU și Iu. ROȘCA; CONTRA –
(4) – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA și C. MIHALACHE).
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XXII. „BAS-DIGITAL” SRL (fondatoarea studioului TV „Bas TV” din or. Basarabeasca).
Oferta de servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului conține 61 de posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că un post TV lipsește din oferta aprobată, totodată, a fost inclus
un post TV în ofertă.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică „BAS-DIGITAL”
SRL, fondatoarea studioului de televiziune „Bas TV” din or. Basarabeasca, conform dispoziției art. 84
alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (8) din Cod,
propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (2) – L. VIZIRU și Iu. ROȘCA; CONTRA –
(4) – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA și C. MIHALACHE).
XXIII. „SKY-MAX” SRL (fondatoarea studioului TV „SKY-MAX” din com. Ciorescu, mun.
Chișinău). Oferta de servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului conține 37 de
posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că 2 posturi lipsesc din oferta aprobată, totodată, a fost inclus un
post TV în ofertă.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a „SKY-MAX”
SRL, fondatoarea studioului de televiziune „SKY-MAX” din com. Ciorescu, mun. Chișinău, conform
dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (8)
din Cod, propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (3) – A. COZMA, Iu. ROȘCA și L.
VIZIRU; CONTRA – (3) – D. VICOL, T. BURAGA și C. MIHALACHE).
XXIV. „TERINIS-PLUS” SRL (fondatoarea studioului TV „Bubuieci-TV” din com. Bubuieci,
mun. Chișinău). Oferta de servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului conține 33
de posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că 2 posturi TV lipsesc din oferta aprobată.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a „TERINISPLUS” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „Bubuieci-TV” din com. Bubuieci, mun. Chișinău,
conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55
alin. (8) din Cod, propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (2) – L. VIZIRU și Iu.
ROȘCA; CONTRA – (4) – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA și C. MIHALACHE).
XXV. „SEBIS SAT” SRL (fondatoarea studioului TV „S&P” din s. Slobozia-Duşca, r-nul
Criuleni). Oferta de servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului conține 36 de
posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că un post TV lipsește din oferta aprobată, totodată, au fost
incluse 2 posturi TV în ofertă.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a „SEBIS SAT”
SRL, fondatoarea studioului de televiziune „S&P” din s. Slobozia-Duşca, r-nul Criuleni, conform
dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (8)
din Cod, propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (3) – A. COZMA, Iu. ROȘCA și L.
VIZIRU; CONTRA – (3) – D. VICOL, T. BURAGA și C. MIHALACHE).
XXVI. „REPROMON TV” SRL (fondatoarea studioului TV „New Alliance Net Studio” din or.
Vadu lui Vodă, mun. Chişinău). Oferta de servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul
Audiovizualului conține 54 de posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că un post de radio lipsește din oferta aprobată, totodată, au fost
incluse 2 posturi TV în ofertă.
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În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a „REPROMON
TV” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „New Alliance Net Studio” din or. Vadu lui Vodă, mun.
Chişinău, conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru
nerespectarea art. 55 alin. (8) din Cod, propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (3) –
A. COZMA, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU; CONTRA – (3) – D. VICOL, T. BURAGA și C. MIHALACHE).
XXVII. „Tele Luci” SRL (fondatoarea studioului TV „OTV” din mun. Orhei). Oferta de servicii
media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului (Pachetul analogic) conține 50 de posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că un post TV lipsește din oferta aprobată.
Pachetul digital plus – 89 de posturi.
Rezultatele controlului au atestat că 3 posturi TV lipsesc din oferta aprobată.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a „Tele Luci” SRL,
fondatoarea studioului de televiziune „OTV” din mun. Orhei, conform dispoziției art. 84 alin. (4) din
Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (8) din Cod, propunere ce nu a
întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (3) – A. COZMA, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU; CONTRA – (3) –
D. VICOL, T. BURAGA și C. MIHALACHE).
XXVIII. „ARAX-IMPEX” SRL (fondatoarea studioului TV „ZEBRA” din mun. Chişinău).
Oferta de servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului conține 153 de posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că un post TV lipsește din oferta aprobată, totodată, au fost
incluse 2 posturi TV în ofertă.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a „ARAXIMPEX” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „ZEBRA” din mun. Chişinău, conform dispoziției
art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (8) din Cod,
propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (3) – A. COZMA, Iu. ROȘCA și L.
VIZIRU; CONTRA – (3) – D. VICOL, T. BURAGA și C. MIHALACHE).
XXIX. ÎM „ORANGE MOLDOVA” SA (fondatoarea studioului TV „ORANGE MOLDOVA”
din mun. Chişinău). Oferta de servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului (Pachet
digital) conține 161 de posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că a fost inclus un post TV în oferta aprobată.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a ÎM „ORANGE
MOLDOVA” SA, fondatoarea studioului de televiziune „ORANGE MOLDOVA” din mun. Chişinău,
conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55
alin. (8) din Cod, propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (1) – L. VIZIRU;
CONTRA – (5) – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE și Iu. ROȘCA).
XXX. „Sun communications” SRL (fondatoarea studioului TV „SUN TV” din mun. Chişinău).
Oferta de servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului (Pachet digital) conține 162
de posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că a fost inclus un post TV în oferta aprobată.
În cadrul dezbaterilor publice a fost propusă sancționarea cu avertizare publică a „Sun
communications” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „SUN TV” din mun. Chişinău, conform
dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (8)
din Cod, propunere ce nu a întrunit numărul necesar de voturi (PRO – (2) – L. VIZIRU și Iu. ROȘCA;
CONTRA – (4) – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA și C. MIHALACHE).
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XXXI. „STV IT Company” SRL (fondatoarea studioului TV „TV Botanica” din mun. Bălți).
Oferta de servicii media audiovizuale aprobată de Consiliul Audiovizualului (Pachetul analogic) conține
67 de posturi TV.
Rezultatele controlului au atestat că un post TV lipsește din oferta aprobată, totodată, au fost
incluse 4 posturi TV în ofertă.
Pachetul digital, mun. Bălți – 118 posturi.
Rezultatele controlului au atestat că 4 posturi TV lipsesc din oferta aprobată, totodată, au fost
incluse 4 posturi TV în ofertă.
Pachetul digital, mun. Strășeni – 184 de posturi.
Rezultatele controlului au atestat că 10 posturi TV lipsesc din oferta aprobată, totodată, au fost
incluse 6 posturi TV în ofertă.
În temeiul celor constatate şi în conformitate cu prevederile din Codului serviciilor media
audiovizuale, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A sancționa cu amendă în valoare de 15.000 de lei „TAMER-NET” SRL din satul Zăicana (rnul Criuleni), conform dispoziției art. 84 alin (7) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru
retransmisiunea posturilor de televiziune fără autorizație de retransmisiune (PRO – (5) – D. VICOL, T.
BURAGA, A. COZMA, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU; CONTRA – (1) – C. MIHALACHE).
2. A retrage Autorizația de retransmisiune seria AB nr. 000260 din 09.11.2018, eliberată
„AIRSTREAM” SRL pentru studioul de televiziune „Air TV” din mun. Chișinău, orașul Durlești și
satul Maximovca (r-nul Anenii Noi), conform dispoziției art. 38 alin. (1) lit. e) din Regulamentul cu
privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie,
aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 433 din 28.12.2006 (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T.
BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU)
2.1. Autorizația de retransmisiune seria AB nr. 000260 din 09.11.2018, eliberată „AIRSTREAM”
SRL pentru studioul de televiziune „Air TV” din mun. Chișinău, or. Durlești și s. Maximovca (rn. Anenii
Noi), este declarată nevalabilă.
2.2. „AIRSTREAM” SRL este obligată, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării
prezentei decizii de retragere a autorizației de retransmisiune, să depună la Consiliul Audiovizualului
originalul autorizației retrase.
2.3. Modificarea respectivă va fi introdusă în Registrul distribuitorilor de servicii media cu emisia
prin cablu, sistemul MMDS, GSM și IPTV. Dosarul studioului de televiziune nominalizat va fi transmis
în arhivă.
3. A sancționa cu amendă în valoare de 40.000 de lei „SPACE MEDIA” SRL (fondatoarea
studioului TV „SPACE MEDIA” din s. Sărătenii Vechi, r-nul Telenești), conform dispoziției art. 84 alin.
(9) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (4) din Cod
(PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L.
VIZIRU).
3.1. A sancționa cu amendă în valoare de 5.000 de lei „SPACE MEDIA” SRL (fondatoarea
studioului TV „SPACE MEDIA” din s. Sărătenii Vechi, r-nul Telenești), conform dispoziției art. 84 alin.
(5) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea Ofertei de servicii media
audiovizuale (Anexa nr. 1, Oferta de servicii media audiovizuale retransmise aprobată prin Decizia CCA
nr. 30/177 din 28 octombrie 2016) (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C.
MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
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3.2. A sancționa cu amendă în valoare de 5.000 de lei „SPACE MEDIA” SRL (fondatoarea
studioului TV „SPACE MEDIA” din s. Sărătenii Vechi, r-nul Telenești), conform dispoziției art. 84 alin.
(5) lit. h) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea prevederilor art. 23 și omiterea
prezentării, la solicitarea Consiliului Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de
autor și a drepturilor conexe pentru posturile de televiziune: Etno TV, Minimax, Остросюжетное ТВ,
Antena 1, Сарафан, NGC, CTC (Ru), Дом Кино, Охота и рыбалка, ТВ3, Kanal D, Матч ТВ,
Пятница!, Taraf TV, НТВ Мир, Русский роман, Перец, Шансон ТВ, Усадьба ТВ, Cartoon Network,
1+1 international, Бестселлер, Eurosport 1, TV 1000 Action, Мужское кино, Discovery Channel, 1
Music Channel, ТНТ (Ru) și Național TV (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A.
COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
4. A sancționa cu amendă în valoare de 5.000 de lei „HARTUM TV” SRL (fondatoarea
studioului TV „TVT” din or. Taraclia), conform dispoziției art. 84 alin. (5) lit. b) din Codul serviciilor
media audiovizuale, pentru nerespectarea Ofertei de servicii media audiovizuale (Anexa nr. 1, Oferta de
servicii media audiovizuale retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 21/139 din 01 august 2018) (PRO
– (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
5. A sancționa cu amendă în valoare de 5.000 de lei „TV-BOX” SRL (fondatoarea studioului TV
„TV-BOX” din mun. Chișinău), conform dispoziției art. 84 alin. (5) lit. b) din Codul serviciilor media
audiovizuale, pentru nerespectarea Ofertei de servicii media audiovizuale (Anexa nr. 1, Oferta de servicii
media audiovizuale retransmise aprobată prin Decizia CA nr. 28/84 din 19 iunie 2019) (PRO – (6)
UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
5.1. A sancționa cu amendă în valoare de 10.000 de lei „TV-BOX” SRL (fondatoarea studioului
TV „TV-BOX” din mun. Chișinău), conform dispoziției art. 84 alin. (5) lit. h) din Codul serviciilor media
audiovizuale, pentru nerespectarea prevederilor art. 23 și omiterea prezentării, la solicitarea Consiliului
Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe pentru
posturile de televiziune: TV Prim, UTV, România TV, Euronews, RTVi, Inter +, France 24 (fr), France
24 (eng), Kazakh TV, Digi 24, Kanal 5 (ucr), CBS Reality, Alfa&Omega, Союз, Trinitas TV și Dorcell
XXX (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și
L. VIZIRU).
6. A sancționa cu amendă în valoare de 5.000 de lei „ART-CLUB” SRL (fondatoarea studioului
TV „ART-TV” din mun. Strășeni), conform dispoziției art. 84 alin. (5) lit. b) din Codul serviciilor media
audiovizuale, pentru nerespectarea Ofertei de servicii media audiovizuale (Anexa nr. 1, Oferta de servicii
media audiovizuale retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 36/221 din 28 decembrie 2018) (PRO –
(5) – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU; CONTRA – (1) – C.
MIHALACHE).
6.1. A sancționa cu amendă în valoare de 5.000 de lei „ART-CLUB” SRL (fondatoarea
studioului TV „ART-TV” din mun. Strășeni), conform dispoziției art. 84 alin. (5) lit. h) din Codul
serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea prevederilor art. 23 și omiterea prezentării, la
solicitarea Consiliului Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a
drepturilor conexe pentru posturile de televiziune: Охота и рыбалка, NGC, Animal Planet, Eurosport 2,
Eurosport 1, Discovery Cannel, Minimax, Поехали!, Antena 1, Шансон ТВ, Наше Новое Кино,
Доктор, Кино ТВ, Драйв, Кинокомедия, Кинохит și Кинопремьера (PRO – (6) UNANIM – D.
VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
7. A sancționa cu amendă în valoare de 5.000 de lei „SMART-NETWORK” SRL (fondatoarea
studioului TV „SmartNet” din com. Tohatin, mun. Chișinău), conform dispoziției art. 84 alin. (5) lit. b)
din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea Ofertei de servicii media audiovizuale
(Anexa nr. 1, Oferta de servicii media audiovizuale retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 17/116 din
21 iulie 2017) (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu.
ROȘCA și L. VIZIRU).
7.1. A sancționa cu amendă în valoare de 10.000 de lei „SMART-NETWORK” SRL
(fondatoarea studioului TV „SmartNet” din com. Tohatin, mun. Chișinău), conform dispoziției art. 84
alin. (5) lit. h) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea prevederilor art. 23 și
omiterea prezentării, la solicitarea Consiliului Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii
26 din 33

Decizia nr. 61/217 din 30 decembrie 2019

dreptului de autor și a drepturilor conexe pentru posturile de televiziune: C Music, Busuioc TV, Детский,
Național TV, Digi 24, Etno TV, Euronews, RTVi, Național 24 Plus, Canal Regional, Ren Moldova,
Eurosport 1, Fashion TV, Favorit TV, Viasat History, Animal Planet, Discovery Channel, Discovery
Sciense, Discovery Showcase, NGC, Fen TV, Viasat Explorer, Моя планета, Viasat Nature, Кто есть
кто, Da Vinci, Феникс+Кино, Setanta Sports, Investigation Discovery, TV 1000, Folclor TV (bg), Fox
Life, Gold TV, MTV, Paramount Comedy, Popas TV, Rai 1, Rai 3, Setanta Sports 1, Taraf, TLC, TV
1000 Act, TV XXI, TTV 1000 RK, UTV, Viasat Sport HD, Zona M, Время, Дом Кино, Дом Кино
Премиум, Драйв, Живи, Здоровое ТВ, Иллюзион +, Кино ТВ, Кинокомедия, Кинопремьера,
Киносвидание, Кинохит, Музыка Первого, Наше Новое Кино, Ностальгия, Ретро, Русский
Иллюзион, Сарафан, Союз, Телекафе, Жара, Minimax, Nickelodeon, Disney Channel, Карусель, Nick
Jr., Boomerang, Детский, JimJam, Мультимания, Duck TV, Cartoon Network, Eurosport 1, Sport 1,
Sport 2, Extreme, Eurosport 2, Setanta Sports 2, Disney Channel (ro), Cartoon Network (ru), Europa Plus
și Матч Премьер (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu.
ROȘCA și L. VIZIRU).
8. A sancționa în valoare de 5.000 de lei „EXCELENTER-COM” SRL (fondatoarea studioului
TV „DELTA” din mun. Chișinău), conform dispoziției art. 84 alin. (5) lit. b) din Codul serviciilor media
audiovizuale, pentru nerespectarea Ofertei de servicii media audiovizuale (Anexa nr. 1, Oferta de servicii
media audiovizuale retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 34/210 din 18 decembrie 2018) (PRO –
(5) – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU; CONTRA – (1) – C.
MIHALACHE).
9. A sancționa cu amendă în valoare de 5.000 de lei „PRIMANET” SRL (fondatoarea studioului
TV „PRIMANET” din or. Nisporeni), conform dispoziției art. 84 alin. (5) lit. b) din Codul serviciilor
media audiovizuale, pentru nerespectarea Ofertei de servicii media audiovizuale (Anexa nr. 1 și 2, Oferta
de servicii media audiovizuale retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 15/95 din 22 mai 2018) (PRO –
(6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
9.1. A sancționa cu amendă în valoare de 10.000 de lei „PRIMANET” SRL (fondatoarea
studioului TV „PRIMANET” din or. Nisporeni), conform dispoziției art. 84 alin. (5) lit. h) din Codul
serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea prevederilor art. 23 și omiterea prezentării, la
solicitarea Consiliului Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a
drepturilor conexe pentru posturile de televiziune: Охота и рыбалка, Televiziunea Centrală, Драйв,
Discovery Channel HD, Наше Новое Кино, Animal Planet, Pro X, Pro Gold, Pro 2, ТНТ Music, Pro TV
international, Nick Jr., Русская ночь, Zona M, DTX, Кино ТВ, Rai 1, Disney Channel, Disney Junior,
Minimax, History, NGW, NGC HD, Difi Sport 1, Digi Sport 2, Orhei TV, Prima TV, Дача ТВ, TVR 1,
Antena 1, Кинокомедия, Discovery Sciense, Eurosport 2 HD, Fox, ID Xtra, Fox Life și TLC (PRO – (6)
UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
10. A sancționa cu amendă în valoare de 5.000 de lei „REBDACONS” SRL (fondatoarea
studioului TV „Rise-TV” din s. Sireți, r-nul. Strășeni), conform dispoziției art. 84 alin. (5) lit. h) din
Codul serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea prevederilor art. 23 și omiterea prezentării, la
solicitarea Consiliului Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a
drepturilor conexe pentru posturile de televiziune RTR Moldova, Кинопремьера, Кинокомедия,
Сарафан ТВ, Noroc TV, Ru TV Moldova, 1 Music Cannel, Cartoon Network, Мама ТВ și Охота и
рыбалка (PRO – (5) – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU; CONTRA – (1)
– C. MIHALACHE).
11. A sancționa cu amendă în valoare de 5.000 de lei „ARSACO” SRL (fondatoarea studioului
TV „AS-TV” din or. Sângera, mun. Chișinău), conform dispoziției art. 84 alin. (5) lit. h) din Codul
serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea prevederilor art. 23 și omiterea prezentării, la
solicitarea Consiliului Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a
drepturilor conexe pentru posturile de televiziune: UTV și Disney Channel (PRO – (5) – D. VICOL, T.
BURAGA, A. COZMA, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU; CONTRA – (1) – C. MIHALACHE).
12. A sancționa cu amendă în valoare de 5.000 de lei „TV SAT” SRL (fondatoarea studioului TV
„TV SAT” din or. Orhei), conform dispoziției art. 84 alin. (5) lit. b) din Codul serviciilor media
audiovizuale, pentru nerespectarea Ofertei de servicii media audiovizuale (Anexa nr. 10, Oferta de
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servicii media audiovizuale retransmise aprobată prin Decizia CA nr. 57/191 din 08 noiembrie 2019)
(PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L.
VIZIRU).
12.1. A sancționa cu amendă în valoare de 5.000 de lei „TV SAT” SRL (fondatoarea studioului
TV „TV SAT” din or. Orhei), conform dispoziției art. 84 alin. (5) lit. h) din Codul serviciilor media
audiovizuale, pentru nerespectarea prevederilor art. 23 și omiterea prezentării, la solicitarea Consiliului
Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe pentru
posturile de televiziune: RTGi Disney Channel, Disney Junior, Fox Life și Fashion TV (PRO – (6)
UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
13. A sancționa cu amendă în valoare de 10.000 de lei „BRAVOS-CONECT” SRL (fondatoarea
studioului TV „BRAVOS-CONECT” din or. Soroca), conform dispoziției art. 84 alin. (5) lit. a) din Codul
serviciilor media audiovizuale, pentru refuzul de a se supune controlului în conformitate cu prevederile
art. 75 alin. (4) lit. a) din Cod: „refuzul de a permite accesul în spațiile în care aceștia își desfășoară
activitatea, refuzul de a crea condiții de vizionare a ofertei de servicii media audiovizuale retransmise sau
de a pune la dispoziția reprezentanților împuterniciți documentele solicitate și înregistrările programelor
audiovizuale difuzate” (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE,
Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
14. A sancționa cu amendă în valoare de 10.000 de lei „TRUST TV” SRL (fondatoarea
studioului TV prin sistemul MMDS „TRUST TV” din mun. Chișinău), conform dispoziției art. 84 alin.
(5) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru refuzul de a se supune controlului în
conformitate cu prevederile art. 75 alin. (4) lit. a) din Cod: „refuzul de a permite accesul în spațiile în care
aceștia își desfășoară activitatea, refuzul de a crea condiții de vizionare a ofertei de servicii media
audiovizuale retransmise sau de a pune la dispoziția reprezentanților împuterniciți documentele solicitate
și înregistrările programelor audiovizuale difuzate” (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A.
COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
15. A sancționa cu avertizare publică „REVAFAR-COM” SRL (fondatoarea studioului TV
„Bon - TV” din s. Micăuți, r-nul Strășeni), conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (9) din Cod (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T.
BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
16. A sancționa cu avertizare publică „Radivaxplus-TV” SRL (fondatoarea studioului TV „MITV” din s. Mihăileni, r-nul Râșcani), conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (9) din Cod (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T.
BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
17. A sancționa cu avertizare publică „INTERVAL-TV” SRL (fondatoarea studioului TV
„GRADJI-SAT” din or. Edineț), conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (9) din Cod (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T.
BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
18. A sancționa cu avertizare publică „Chihaivis” SRL (fondatoarea studioului TV „VIS TV”
din s. Grimăncăuți, r-nul Briceni), conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (9) din Cod (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T.
BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
19. A sancționa cu avertizare publică „CosComSat” SRL (fondatoarea studioului TV „TV
Select” din s. Mitoc, r-nul Orhei), conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (9) din Cod (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T.
BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
20. A sancționa cu avertizare publică „BETATVCOM” SRL (fondatoarea studioului TV
„BETATVCOM” din or. Călărași), conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (9) din Cod (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T.
BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
21. A sancționa cu avertizare publică „SPACE MEDIA” SRL (fondatoarea studioului TV
„SPACE MEDIA” din Sărătenii Vechi, r-nul Telenești), conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul
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serviciilor media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (9) din Cod (PRO – (6) UNANIM – D.
VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
22. A sancționa cu avertizare publică „HARTUM TV” SRL (fondatoarea studioului TV „TVT”
din or. Taraclia), conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru
nerespectarea art. 55 alin. (9) din Cod (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C.
MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
23. A sancționa cu avertizare publică „SMART-NETWORK” SRL (fondatoarea studioului TV
„SmartNet” din com. Tohatin, mun. Chișinău), conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor
media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (9) din Cod (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T.
BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
24. A sancționa cu avertizare publică „REBDACONS” SRL (fondatoarea studioului TV „RiseTV” din s. Sireți, r-nul. Strășeni), conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (9) din Cod (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T.
BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
25. A sancționa cu avertizare publică „PRIMANET” SRL (fondatoarea studioului TV
„PRIMANET” din or. Nisporeni), conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (9) din Cod (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T.
BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
26. A sancționa cu avertizare publică „EXCELENTER-COM” SRL (fondatoarea studioului
TV „DELTA” din mun. Chișinău), conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (9) din Cod (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T.
BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
27. A sancționa cu avertizare publică întreprinderea „ARSACO” SRL (fondatoarea studioului
TV „AS-TV” din or. Sângera, mun. Chișinău), conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor
media audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (9) din Cod (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T.
BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
28. A sancționa cu avertizare publică „OLDIMA” SRL (fondatoarea studioului TV „NTV” din
mun. Chișinău), conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru
nerespectarea art. 55 alin. (8) din Cod (PRO – (5) – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, Iu. ROȘCA și
L. VIZIRU; CONTRA – (1) – C. MIHALACHE).
29. A sancționa cu avertizare publică „STV IT Company” SRL (fondatoarea studioului TV
„TV Botanica” din mun. Bălți și Strășeni), conform dispoziției art. 84 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale, pentru nerespectarea art. 55 alin. (8) din Cod (PRO – (5) – T. BURAGA, A. COZMA, C.
MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU; CONTRA – (1) – D. VICOL).
30. A sesiza organele de resort, potrivit legislației în vigoare, privind desfășurarea de către
„TAMER-NET” SRL a activității de întreprinzător în domeniul audiovizual în lipsa actului permisiv
corespunzător.
31. A obliga „TAMER-NET” 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.
32. „CAGHET-PLUS” SRL, ,,HARTUM TV” SRL, „Vartera Plus” SRL, ,,TV-TRUC” SRL,
,,BAS-DIGITAL” SRL, „Maximarin” SRL, ,,BMG-LX” SRL, „PETIN-TV” SRL, „SEBIS SAT” SRL,
„SKY-MAX” SRL, „SV STANDART” SRL, „REPROMON TV” SRL, „TERINIS-PLUS” SRL,
„RAVIVALNIS” SRL, „PRIMANET” SRL, „BETATVCOM” SRL, „STV IT COMPANY” SRL, „ARTCLUB” SRL, „REBDACONS” SRL, „ARSACO” SRL, „Andridan Impex” SRL, „STUDIO AN-TV”
SRL, ,,UPLINK” SRL, „IZBAȘLAZ TV” SRL, „REVAFAR-COM” SRL, „Tele Luci” SRL,
„JELANSTE” SRL, „TV SAT” SRL, „CosComSat” SRL, „Radivaxplus-TV” SRL, ,„Interval TV” SRL,
„GLAVSLAVIA” SRL, „Chihaivis” SRL, „CAZMAREX TV” SRL, „SPACE MEDIA” SRL,
„RAZNET” SRL, „OLVELTEL” SRL, „SMART-NETWORK” SRL, „Sun communications” SRL, ÎM
„ORANGE MOLDOVA” SA, „Dănis” SRL, „OLDIMA” SRL, „EXCELENTER-COM” SRL, „ARAXIMPEX” SRL, „TV-BOX” SRL și ÎM „MOLDCELL” SA vor prezenta la Consiliul Audiovizualului, în
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termen de 15 zile de la data aducerii la cunoștință a prezentei decizii (primirea prin scrisoare recomandată
a deciziei), un raport privind intrarea în legalitate.
33. În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (13) din Codul serviciilor media
audiovizuale al Republicii Moldova, „SPACE MEDIA” SRL, ,,HARTUM TV” SRL, „TV-BOX” SRL,
„ART-CLUB” SRL, „SMART-NETWORK” SRL, „EXCELENTER-COM” SRL, „PRIMANET” SRL,
„REBDACONS” SRL, „ARSACO” SRL, „TV SAT” SRL, „BRAVOS-CONECT” SRL, „TRUST TV”
SRL, „REVAFAR-COM” SRL, „Radivaxplus-TV” SRL, „Interval TV” SRL, „Chihaivis” SRL,
„CosComSat” SRL, „BETATVCOM” SRL, „OLDIMA” SRL și „STV IT COMPANY” SRL sunt
obligate să difuzeze textul sancțiunii periodic timp de 24 de ore:
„Consiliul Audiovizualului a aplicat o amendă în valoare de 40.000 de lei, două amenzi în valoare
de 5.000 de lei și avertizare publică „SPACE MEDIA” SRL, fondatoarea studioului de televiziune
„SPACE MEDIA”, pentru nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (4), art. 23, art. 55 alin. (9) din Codul
serviciilor media audiovizuale și a Ofertei de servicii media audiovizuale, care stipulează: „În vederea
protejării spațiului audiovizual național și asigurării securității informaționale, se permite furnizorilor de
servicii media și distribuitorilor de servicii media transmisiunea programelor de televiziune și de radio
cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care sunt produse în statele membre ale
Uniunii Europene, în SUA și Canada, precum și în statele care au ratificat Convenția europeană cu
privire la televiziunea transfrontalieră. Protecția dreptului de autor și a drepturilor conexe în cadrul
furnizării serviciilor media audiovizuale este asigurată în conformitate cu legislația privind dreptul de
autor şi drepturile conexe. Serviciile de televiziune libere la retransmisiune, inclusiv serviciile de
televiziune „must carry”, sunt puse la dispoziția distribuitorului de servicii media gratuit de către
furnizorii de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova și sunt retransmise gratuit de către
distribuitorii de servicii media. Nerespectarea ofertei de servicii media audiovizuale retransmise de către
distribuitorul de servicii media”.
„Consiliul Audiovizualului a aplicat amendă în valoare de 5.000 de lei și avertizare publică
„HARTUM TV” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „TVT”, pentru nerespectarea prevederilor
art. 55 alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale și a Ofertei de servicii media audiovizuale
retransmise, care stipulează: Serviciile de televiziune libere la retransmisiune, inclusiv serviciile de
televiziune „must carry”, sunt puse la dispoziția distribuitorului de servicii media gratuit de către
furnizorii de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova și sunt retransmise gratuit de către
distribuitorii de servicii media. Nerespectarea ofertei de servicii media audiovizuale retransmise de către
distribuitorul de servicii media”.
„Consiliul Audiovizualului a aplicat amenzi în valoare de 5.000 de lei și de 10.000 de lei „TVBOX” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „TV-BOX”, pentru nerespectarea prevederilor art. 23
și a Ofertei de servicii media audiovizuale din Codul serviciilor media audiovizuale, care stipulează:
„Protecția dreptului de autor și a drepturilor conexe în cadrul furnizării serviciilor media audiovizuale
este asigurată în conformitate cu legislația privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Nerespectarea
ofertei de servicii media audiovizuale retransmise de către distribuitorul de servicii media”.
„Consiliul Audiovizualului a aplicat două amenzi în valoare de 5.000 de lei „ART-CLUB” SRL,
fondatoarea studioului de televiziune „ART-TV”, pentru nerespectarea prevederilor art. 23 din Codul
serviciilor media audiovizuale și a Ofertei de servicii media audiovizuale, care stipulează: „Protecția
dreptului de autor și a drepturilor conexe în cadrul furnizării serviciilor media audiovizuale este
asigurată în conformitate cu legislația privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Nerespectarea
ofertei de servicii media audiovizuale retransmise de către distribuitorul de servicii media”.
- „Consiliul Audiovizualului a aplicat două amenzi în valoare de 5.000 de lei și avertizare publică
„SMART-NETWORK” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „SMART-NETWORK”, pentru
nerespectarea prevederilor art. 23, art. 55 alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale și a Ofertei
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de servicii media audiovizuale, care stipulează: „Protecția dreptului de autor și a drepturilor conexe în
cadrul furnizării serviciilor media audiovizuale este asigurată în conformitate cu legislația privind
dreptul de autor şi drepturile conexe. Serviciile de televiziune libere la retransmisiune, inclusiv serviciile
de televiziune „must carry”, sunt puse la dispoziția distribuitorului de servicii media gratuit de către
furnizorii de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova și sunt retransmise gratuit de către
distribuitorii de servicii media. Nerespectarea ofertei de servicii media audiovizuale retransmise de către
distribuitorul de servicii media”.
„Consiliul Audiovizualului a aplicat amendă în valoare de 5.000 de lei și avertizare publică
„EXCELENTER-COM” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „DELTA”, pentru nerespectarea
prevederilor art. 55 alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale și a ofertei de servicii media
audiovizuale retransmise, care stipulează: Serviciile de televiziune libere la retransmisiune, inclusiv
serviciile de televiziune „must carry”, sunt puse la dispoziția distribuitorului de servicii media gratuit de
către furnizorii de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova și sunt retransmise gratuit de
către distribuitorii de servicii media. Nerespectarea ofertei de servicii media audiovizuale retransmise de
către distribuitorul de servicii media”.
„Consiliul Audiovizualului a aplicat amenzi în valoare de 5.000 de lei, de 10.000 de lei și
avertizare publică „PRIMANET” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „PRIMANET”, pentru
nerespectarea prevederilor art. 23, art. 55 alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale și a Ofertei
de servicii media audiovizuale, care stipulează: „Protecția dreptului de autor și a drepturilor conexe în
cadrul furnizării serviciilor media audiovizuale este asigurată în conformitate cu legislația privind
dreptul de autor şi drepturile conexe. Serviciile de televiziune libere la retransmisiune, inclusiv serviciile
de televiziune „must carry”, sunt puse la dispoziția distribuitorului de servicii media gratuit de către
furnizorii de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova și sunt retransmise gratuit de către
distribuitorii de servicii media. Nerespectarea ofertei de servicii media audiovizuale retransmise de către
distribuitorul de servicii media”.
„Consiliul Audiovizualului a aplicat amendă în valoare de 5.000 de lei și avertizare publică
„REBDACONS” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „Rise-TV”, pentru nerespectarea
prevederilor art. 23, art. 55 alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale, care stipulează: Protecția
dreptului de autor și a drepturilor conexe în cadrul furnizării serviciilor media audiovizuale este
asigurată în conformitate cu legislația privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Serviciile de
televiziune libere la retransmisiune, inclusiv serviciile de televiziune „must carry”, sunt puse la dispoziția
distribuitorului de servicii media gratuit de către furnizorii de servicii media aflați în jurisdicția
Republicii Moldova și sunt retransmise gratuit de către distribuitorii de servicii media”.
„Consiliul Audiovizualului a aplicat amendă în valoare de 5.000 de lei și avertizare publică
„ARSACO” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „AS-TV”, pentru nerespectarea prevederilor art.
23 și art. 55 alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale, care stipulează: Protecția dreptului de
autor și a drepturilor conexe în cadrul furnizării serviciilor media audiovizuale este asigurată în
conformitate cu legislația privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Serviciile de televiziune libere la
retransmisiune, inclusiv serviciile de televiziune „must carry”, sunt puse la dispoziția distribuitorului de
servicii media gratuit de către furnizorii de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova și sunt
retransmise gratuit de către distribuitorii de servicii media”.
„Consiliul Audiovizualului a aplicat două amenzi în valoare de 5.000 de lei „TV SAT” SRL,
fondatoarea studioului de televiziune „TV SAT”, pentru nerespectarea prevederilor art. 23 din Codul
serviciilor media audiovizuale și a Ofertei de servicii media audiovizuale, care stipulează: „Protecția
dreptului de autor și a drepturilor conexe în cadrul furnizării serviciilor media audiovizuale este
asigurată în conformitate cu legislația privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Nerespectarea
ofertei de servicii media audiovizuale retransmise de către distribuitorul de servicii media”.
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„Consiliul Audiovizualului a aplicat amendă în valoare de 10.000 de lei „BRAVOS-CONECT”
SRL, fondatoarea studioului de televiziune „BRAVOS-CONECT”, pentru refuzul de a se supune
controlului.
„Consiliul Audiovizualului a aplicat amendă în valoare de 10.000 de lei „TRUST TV” SRL,
fondatoarea studioului de televiziune prin sistemul MMDS „TRUST TV”, pentru refuzul de a se supune
controlului.
„Consiliul Audiovizualului a sancționat cu avertizare publică „REVAFAR-COM” SRL,
fondatoarea studioului de televiziune „Bon - TV”, pentru nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (9) din
Codul serviciilor media audiovizuale, care stipulează: Serviciile de televiziune libere la retransmisiune,
inclusiv serviciile de televiziune „must carry”, sunt puse la dispoziția distribuitorului de servicii media
gratuit de către furnizorii de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova și sunt retransmise
gratuit de către distribuitorii de servicii media”.
„Consiliul Audiovizualului a sancționat cu avertizare publică „Radivaxplus-TV” SRL,
fondatoarea studioului de televiziune „MI-TV”, pentru nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (9) din
Codul serviciilor media audiovizuale, care stipulează: Serviciile de televiziune libere la retransmisiune,
inclusiv serviciile de televiziune „must carry”, sunt puse la dispoziția distribuitorului de servicii media
gratuit de către furnizorii de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova și sunt retransmise
gratuit de către distribuitorii de servicii media”.
„Consiliul Audiovizualului a sancționat cu avertizare publică „INTERVAL-TV” SRL, fondatoarea
studioului de televiziune „GRADJI-SAT”, pentru nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (9) din Codul
serviciilor media audiovizuale, care stipulează: Serviciile de televiziune libere la retransmisiune, inclusiv
serviciile de televiziune „must carry”, sunt puse la dispoziția distribuitorului de servicii media gratuit de
către furnizorii de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova și sunt retransmise gratuit de
către distribuitorii de servicii media”.
„Consiliul Audiovizualului a sancționat cu avertizare publică „Chihaivis” SRL, fondatoarea
studioului de televiziune „VIS TV”, pentru nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (9) din Codul
serviciilor media audiovizuale, care stipulează: Serviciile de televiziune libere la retransmisiune, inclusiv
serviciile de televiziune „must carry”, sunt puse la dispoziția distribuitorului de servicii media gratuit de
către furnizorii de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova și sunt retransmise gratuit de
către distribuitorii de servicii media”.
„Consiliul Audiovizualului a sancționat cu avertizare publică „CosComSat” SRL, fondatoarea
studioului de televiziune „TV Select”, pentru nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (9) din Codul
serviciilor media audiovizuale, care stipulează: Serviciile de televiziune libere la retransmisiune, inclusiv
serviciile de televiziune „must carry”, sunt puse la dispoziția distribuitorului de servicii media gratuit de
către furnizorii de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova și sunt retransmise gratuit de
către distribuitorii de servicii media”.
„Consiliul Audiovizualului a sancționat cu avertizare publică „BETATVCOM” SRL, fondatoarea
studioului de televiziune „BETATVCOM”, pentru nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (9) din Codul
serviciilor media audiovizuale, care stipulează: Serviciile de televiziune libere la retransmisiune, inclusiv
serviciile de televiziune „must carry”, sunt puse la dispoziția distribuitorului de servicii media gratuit de
către furnizorii de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova și sunt retransmise gratuit de
către distribuitorii de servicii media”.
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„Consiliul Audiovizualului a sancționat cu avertizare publică „OLDIMA” SRL, fondatoarea
studioului de televiziune „NTV”, pentru nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (8) din Codul serviciilor
media audiovizuale, care stipulează: Distribuitorul de servicii media notifică Consiliul Audiovizualului
despre punerea la dispoziția publicului a ofertei de servicii media audiovizuale cu cel puțin 72 de ore
înainte”.
„Consiliul Audiovizualului a sancționat cu avertizare publică „STV IT Company” SRL,
fondatoarea studioului de televiziune „TV Botanica”, pentru nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (8)
din Codul serviciilor media audiovizuale, care stipulează: Distribuitorul de servicii media notifică
Consiliul Audiovizualului despre punerea la dispoziția publicului a ofertei de servicii media audiovizuale
cu cel puțin 72 de ore înainte”.
34. „SPACE MEDIA” SRL, ,,HARTUM TV” SRL, „TV-BOX” SRL, „ART-CLUB” SRL,
„SMART-NETWORK” SRL, „EXCELENTER-COM” SRL, „PRIMANET” SRL, „REBDACONS”
SRL, „ARSACO” SRL, „TV SAT” SRL, „BRAVOS-CONECT” SRL, „TRUST TV” SRL, „REVAFARCOM” SRL, „Radivaxplus-TV” SRL, „Interval TV” SRL, „Chihaivis” SRL, „CosComSat” SRL,
„BETATVCOM” SRL, „OLDIMA” SRL și „STV IT COMPANY” SRL vor prezenta, în termen de 48 de
ore de la aducerea la cunoștință a prezentei decizii, un raport despre executarea pct. 33 al deciziei, care va
include data și ora difuzării textului sancțiunii.
35. „TAMER-NET” SRL, „SPACE MEDIA” SRL, ,,HARTUM TV” SRL, „TV-BOX” SRL,
„ART-CLUB” SRL, „SMART-NETWORK” SRL, „EXCELENTER-COM” SRL, „PRIMANET” SRL,
REBDACONS” SRL, „ARSACO” SRL, „TV SAT” SRL, „BRAVOS-CONECT” SRL și „TRUST TV”
SRL vor prezenta dovada achitării amenzii în termen de 30 de zile din momentul publicării prezentei
decizii în Monitorul Oficial.
35.1. 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).
36. „SPACE MEDIA” SRL, „HARTUM TV” SRL, „TV-BOX” SRL, „ART-CLUB” SRL,
„SMART-NETWORK” SRL, „EXCELENTER-COM” SRL, „PRIMANET” SRL, „REBDACONS”
SRL, „ARSACO” SRL, „TV SAT” SRL și „STV IT Company” SRL vor stopa imediat retransmisiunea
posturilor TV care nu au o acoperire contractuală ce ar confirma dreptul de retransmisiune a acestora.
37. Motivațiile privind rezultatele votării sunt înscrise în Procesul-verbal al ședinței Consiliului
Audiovizualului din data de 30 decembrie 2019, parte integrată a prezentei decizii.
38. 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 distribuitorul de
servicii media sancționat în termen de 30 de zile din momentul aducerii la cunoștință a prezentei decizii.
39. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia control şi digitalizare, Direcția
juridică și reglementări şi Serviciul economie, finanțe şi evidență contabilă.
40. 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.

PREŞEDINTE

Dragoș VICOL
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