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DECIZIA nr. 8/45
din 26 martie 2018
Cu privire la prezentarea de către radiodifuzori
și distribuitori de servicii a rapoartelor de activitate pentru anul 2017
În conformitate cu prevederile art. 38 alin (3) lit. c) din Codul audiovizualului și ale
condițiilor la licențele de emisie și autorizațiile de retransmisie, radiodifuzorii și distribuitorii de
servicii trebuie să prezinte la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, până la 01 martie a anului
următor celui de referință, rapoarte de activitate.
Până în prezent nu au prezentat rapoarte anuale distribuitorii de servicii: „TELEMOBCOM” SRL și „ARSACO” SRL.
ÎS „RADIOCOMUNICAŢII” și „SMART-NETWORK” SRL au prezentat rapoartele
anuale cu depășirea termenului legal.
Totodată, este de menționat că toți radiodifuzorii au prezentat rapoartele anuale în termenul
stabilit de legislația în vigoare.
Condițiile la autorizația de retransmisie obligă titularul autorizației: „să prezinte
Consiliului Coordonator al Audiovizualului darea de seamă anuală până la 01 martie a anului
următor celui de referință”.
Art. 38 alin. (3) din Codul audiovizualului prevede expres: „Se sancționează cu amenzi de
la 5000 de lei la 10.000 de lei radiodifuzorii și distribuitorii de servicii care au comis următoarele
încălcări: c) neprezentarea, până la 01 martie a fiecărui an, a rapoartelor de activitate anuale și
a contractelor de retransmisie a serviciilor de programe”.
Prezent la ședință, reprezentantul ÎS „RADIOCOMUNICAŢII” a menționat că în Codul
audiovizualului (art. 66 alin. (7)) este prevăzut termenul de prezentare a rapoartelor anuale – 1
mai, astfel consideră că nu a fost depășit termenul legal.
În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA au propus, dat fiind faptul că ultimele
modificări la Codul audiovizualului creează confuzii asupra datei de prezentare a rapoartelor
anuale, să acorde distribuitorilor de servicii un termen de 3 (trei) zile pentru a intra în legalitate.
În temeiul prevederilor art. 37-40 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006
și ale Statutului CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului
Republicii Moldova, și în temeiul actelor prezentate de către întreprinderile nominalizate,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A acorda un termen suplimentar de 3 (trei) zile, până pe data de 29 martie 2018 inclusiv,
„TELEMOB-COM” SRL (fondatoarea studioului TV „TELEMOB-TV”) și „ARSACO” SRL
(fondatoarea studioului TV „AS-TV”), pentru prezentarea rapoartelor anuale de activitate pentru
anul 2017 (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU,
Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și O. GUȚUȚUI).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția control și digitalizare.
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3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a CCA.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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