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DECIZIA nr. 29/211
din 30 noiembrie 2017
Cu privire la neprezentarea informației solicitată de către CCA
Pe data de 06 octombrie 2017, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a
parvenit o sesizare f/nr. din aceeași dată din partea dlui Constantin Nunu, prin care informează
Consiliul că postul de televiziune „Accent TV”, la 03.10.2017, ora 20:00, a utilizat în „titlul știrilor
denumirea „Кишинев” în loc de „Кишинэу”, „Грэтиешты” în loc de „Грэтиешть””.
În acest context, Constantin Nunu roagă CCA „să evalueze motivele nerespectării de către
postul „Accent TV” a Deciziei CCA nr. 38 din 19.03.2014 și a Constituției Republicii Moldova”.
În temeiul prevederilor art. 37 alin. (2) din Codul audiovizualului, precum și în scopul
examinării obiective a tuturor circumstanțelor sesizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
a solicitat, prin scrisoarea nr. 511 din 13.10.2017, postului de televiziune „Accent TV” să-și
expună opinia referitor la cele invocate în sesizare, precum și să prezinte înregistrarea serviciului
de programe din 03 octombrie 2017 (ora 20:00), în termen de 5 zile de la recepționarea scrisorii
sus-menționată. Până în prezent, postul nominalizat nu a prezentat la CCA nicio reacție în acest
sens. Prin neprezentarea informației solicitate de către CCA, „TELESISTEM TV” SRL,
fondatoarea postului de televiziune „Accent TV”, a admis derogări de la prevederile art. 16 alin.
(7) din Codul audiovizualului, care stipulează: „Radiodifuzorii asigură înregistrarea emisiunilor
difuzate”.
Totodată, lit. m) din Licența de emisie seria AC nr. 000724 din 23.12.16 obligă
„TELESISTEM TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Accent TV”, „să păstreze
înregistrările programelor difuzate pe un termen de cel puțin 30 de zile de la data difuzării și să
pună aceste înregistrări la dispoziția Consiliului Coordonator al Audiovizualului și instanței de
judecată în cazul cererii de exercitare a dreptului la replică, rectificare și la remedii echivalente
sau în cazul cererii legate de monitorizare a serviciilor de programe”.
Prezent în cadrul ședinței publice, directorul postului de televiziune „Accent TV”,
Stanislav Vîjga, a declarat că nu a dat curs solicitării CCA din motiv că nu a primit nicio scrisoare.
Direcția monitorizare TV a probat cele menționate de reprezentantul „Accent TV” prin
prezentarea Avizului de recepționare a scrisorii, semnat de S. Vîjga la 20.10.2017.
Totodată, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Dragoș Vicol, a
precizat că obiectul sancțiunii nu se referă la sesizarea propriu-zisă a dlui Constantin Nunu, ci la
neprezentarea informației solicitată de CCA.
În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale
Statutului CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii
Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite sesizarea f/nr. din 06.10.2017 parvenită din partea dlui Constantin NUNU
(PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA,
C. DUCA, O. GUȚUȚUI și M. ONCEANU-HADÎRCĂ).
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2. A aplica amendă în valoare de 5000 de lei „TELESISTEM TV” SRL, fondatoarea
postului de televiziune „Accent TV” (Licența de emisie seria AC nr. 000724 din 23.12.16), pentru
încălcarea prevederilor art. 16 alin. (7) din Codul audiovizualului, în conformitate cu art. 38 alin.
(3) lit. g) din Codul audiovizualului (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D.
CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA, O. GUȚUȚUI și M. ONCEANU-HADÎRCĂ).
3. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (8) și (9) din Codul audiovizualului,
radiodifuzorul „TELESISTEM TV” SRL este obligat să comunice publicului motivele și obiectul
sancțiunii, precum și să difuzeze în următoarele 48 de ore de la emiterea deciziei, sonor și/sau
vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principala emisiune de
știri, următorul text:
„Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aplicat amendă în valoare de 5000 de lei
„TELESISTEM TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Accent TV”, pentru că nu a pus la
dispoziția Consiliului Coordonator al Audiovizualului înregistrările serviciului de programe din
03.10.2017, în cazul cererii legată de monitorizarea serviciului de programe”.
4. Radiodifuzorul „TELESISTEM TV” SRL va prezenta dovada achitării amenzii în
termen de 30 de zile din momentul aducerii la cunoștință a prezentei decizii.
5. 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).
6. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (12) din Codul audiovizualului, prezenta
decizie este executorie de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate
fi atacată în instanța de judecată de către radiodifuzorul sancționat.
7. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția monitorizare TV și
SEFEC.
8. 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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