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DECIZIA nr. 14/80
din 17 mai 2016
Cu privire la neprezentarea contractelor de retransmisie a posturilor TV pentru anul 2016
de către unii distribuitori de servicii
În conformitate cu prevederile art. 18, 28, 37 alin. (2) din Codul audiovizualului nr. 260XVI din 27.07.2006 şi pct. (3) lit. d) din Condiţiile la Autorizaţia de retransmisie, distribuitorii de
servicii sînt obligaţi să prezinte la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în fiecare an, pînă la
data de 01 martie, contractele de retransmisie a posturilor TV incluse în Oferta serviciilor de
programe retransmise, aprobată de CCA.
Pînă în prezent nu au prezentat contractele de retransmisie distribuitorii de servicii:
„RINOVIT-LUX” S.R.L., „TV-BOX” S.R.L., „TV Holercani” S.R.L. şi „METICAL” S.R.L.
Este de menţionat că prin Decizia CCA nr. 17/84 din 22 mai 2015, titularii autorizaţiilor de
retransmisie „RINOVIT-LUX” S.R.L., „TV-BOX” S.R.L., „TV Holercani” S.R.L. şi
„METICAL” S.R.L. au fost sancţionați cu avertizare publică pentru aceleaşi încălcări.
Prin scrisoarea f/nr. din 16 mai 2016, „TV Holercani” S.R.L. a solicitat amînarea
examinării chestiunii, indicînd motivul imposibilităţii administratorului întreprinderii de a se
prezenta la şedinţă.
Prin scrisoarea nr. 207 din 16 mai 2016, „TV-BOX” S.R.L. a remis în adresa CCA copiile
”actelor ce confirmă valabilitatea relaţiilor bilaterale dintre „TV-BOX” S.R.L. şi furnizorii de
posturi TV pentru anul 2016”.
Prin scrisoarea nr. 1375/05 din 16 mai 2016, „METICAL” S.R.L. a informat CCA că
”toată lista de canale aprobată anterior a rămas neschimbată. Contractele prezentate la CCA în
anul 2015 au aceeaşi putere juridică şi pentru anul 2016, inclusiv în baza prelungirilor sale
automate”, solicitînd, totodată, amînarea examinării chestiunii.
Este de menţionat că afirmaţia privind valabilitatea pentru anul 2016 a contractelor de
retransmisie a posturilor TV din anul 2015 nu corespunde realităţii. În dosarul titularului se găsesc
contractele expirate pentru 26 de posturi de televiziune incluse în ofertă.
Dat fiind faptul că termenul de prezentare a contractelor a fost cu mult depăşit, solicitările
respective nu au fost luate în considerare.
În temeiul celor constatate, ca urmare a dezbaterilor publice, în baza prevederilor art. 28,
37, 38-41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 şi ale Regulamentul cu privire la
procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi autorizaţiilor de retransmisie,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A aplica amendă în valoare de 1800 de lei „RINOVIT-LUX” S.R.L., pentru derogări
repetate de la art. 18, 28 şi 37 alin. (2) din Codul audiovizualului, în conformitate cu art. 38 alin.
(2) lit. e), alin. (3) lit. b) din Codul audiovizualului şi pct. (3) lit. d) din Condiţiile la Autorizaţia de
retransmisie (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A.
COZMA, N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
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2. A aplica amendă în valoare de 1800 de lei „TV-BOX” S.R.L., pentru derogări repetate
de la art. 18, 28 şi 37 alin. (2) din Codul audiovizualului, în conformitate cu art. 38 alin. (2) lit. e),
alin. (3) lit. b) din Codul audiovizualului şi pct. (3) lit. d) din Condiţiile la Autorizaţia de
retransmisie (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A.
COZMA, N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
3. A aplica amendă în valoare de 1800 de lei „TV Holercani” S.R.L., pentru derogări
repetate de la art. 18, 28 şi 37 alin. (2) din Codul audiovizualului, în conformitate cu art. 38 alin.
(2) lit. e), alin. (3) lit. b) din Codul audiovizualului şi pct. (3) lit. d) din Condiţiile la Autorizaţia de
retransmisie (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A.
COZMA, N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
4. A aplica amendă în valoare de 1800 de lei „METICAL” S.R.L., pentru derogări repetate
de la art. 18, 28 şi 37 alin. (2) din Codul audiovizualului, în conformitate cu art. 38 alin. (2) lit. e),
alin. (3) lit. b) din Codul audiovizualului şi pct. (3) lit. d) din Condiţiile la Autorizaţia de
retransmisie (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A.
COZMA, N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
5. Datele bancare pentru achitarea amenzilor:
Cod fiscal: 1006601000037
Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
Adresa băncii: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 7.
IBAN: MDXXTR G AAA 143111 LLLL 0000
”XX” – codul de control, care se formează conform Anexei nr. 4 la Hotărîrea Consiliului
de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.157 din 1 august 2013 „Regulamentul
cu privire la Transferul de credit” (cod numeric);
„LLLL” – cod ce descifrează codul localităţii conform CUATM (cod numeric).
6. Administratorii întreprinderilor nominalizate vor stopa imediat retransmisia posturilor
TV care nu au acoperire contractuală.
7. Administratorii întreprinderilor nominalizate vor prezenta la CCA, în termen de cel mult
15 zile din data aducerii la cunoştinţă (primirea prin scrisoare recomandată a deciziei), contractele
de retransmisie a posturilor TV incluse în Oferta serviciilor de programe retransmise, aprobată de
CCA.
8. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia control şi digitalizare şi
Serviciul economie, finanţe şi evidenţă contabilă.
9. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina
web a CCA.
PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dinu CIOCAN
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