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DECIZIA nr. 36/212
din 22 decembrie 2016
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislației
în vigoare şi a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
În perioada noiembrie-decembrie 2016 a fost monitorizată activitatea distribuitorilor de
servicii: „RAVIVALNIS” SRL, „RINOVIT-LUX” SRL, „ARSACO” SRL, „REBDACONS”
SRL, „ART-CLUB” SRL, „REVAFAR-COM” SRL, „PRIMANET” SRL, „VERTAMAR” SRL,
„INTERSERVICII” SRL, „BETATVCOM” SRL, „STUDIO AN-TV” SRL, „S&L
PANIFCOM” SRL, „RASV-TV” SRL, „DONȚU-PRIM” SRL, „DACII” SRL, „SEBIS SAT”
SRL, „Tele Crio” SRL, „TV Holercani” SRL, „SKY-MAX” SRL și „TERINIS-PLUS” SRL.
Monitorizarea a avut drept scop verificarea respectării cerințelor legislației din domeniul
comunicației audiovizuale, a condițiilor la autorizațiile de retransmisie şi a deciziilor CCA.
Ca urmare a monitorizării au fost depistate abateri de la legislația în vigoare la următorii
distribuitori de servicii:
I. Este de menționat că „RAVIVALNIS” SRL n-a oferit accesul colaboratorilor CCA la
studioul său pentru a constata oferta posturilor TV retransmise, invocând faptul că se află în
litigiu cu Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
Astfel, prin acțiunile sale, „RAVIVALNIS” SRL a încălcat pct. 4.1 și 3.1 lit. j) din
Condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000201 din 05.06.15, care prevede:
„Membrii şi angajații Consiliului Coordonator al Audiovizualului au dreptul:
 la acces în localurile instituției şi să inspecteze titularul Autorizației de retransmisie
privind executarea condițiilor autorizației şi a legislației în vigoare (notă: constatarea
listei posturilor de televiziune retransmise ale distribuitorului de servicii poate fi
efectuată atât la sediul/oficiul/filiala studioului, cât şi la domiciliul abonaților
distribuitorului de servicii);
 să întocmească acte, procese verbale şi alte documente asupra cazurilor încălcării
legislației în vigoare din domeniul comunicației audiovizuale;
 la acces la documente şi materiale, să vizioneze toate posturile retransmise de către
distribuitor;
 să solicite şi să primească fără obstacole informația necesară privind problemele
abordate;
 în cazul efectuării controlului, să faciliteze accesul (membrilor și angajaților CCA) în
incinta studioului, filialei sau a oficiului, pentru constatarea posturilor TV retransmise,
verificarea echipamentului tehnic” ș.a.
În cadrul discuţiilor, urmare a examinării cazului şi din motivul lipsei reprezentantului
„RAVIVALNIS” SRL la ședință, membrii CCA au decis, prin consens, amînarea chestiunii
pentru o şedinţă ulterioară.
II. La 17 noiembrie 2016, în satul Cornești, r-nul Ungheni, a fost constatată activitatea
ilegală de retransmisie a posturilor TV de către „RINOVIT-LUX” SRL. Întreprinderea a activat
anterior în baza Autorizației de retransmisie seria AB nr. 000117 din 15.10.10, însă termenul de
valabilitate a acesteia a expirat la 15.10.2016. Astfel, la momentul efectuării controlului,
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întreprinderea menționată retransmitea 27 de posturi TV: Пятница, TOP 10 (ro), РТР-Планета,
TVSE (ro), ТВ Центр, ТВ 2 (ru), Pro TV (ro), Moldova 1, Super TV, Кино ТВ, Prime, НТВ
(ru), CTC (ru), Publika TV, Jurnal TV, Realitatea TV Moldova, Canal 2, Мир ТВ, ТНТ (ru),
Бестселлер, Рен ТВ (ru), ТНВ, ТВ 3, ТНТ 4, N4, Звезда și NTV Moldova.
III. „ARSACO” SRL (fondatoarea studioului TV „AS-TV” din s. Cojușna, r-nul Strășeni)
nu respectă condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000222 din 17.05.16 (Anexa nr.
1, Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 14/78 din 17 mai
2016). Şi anume:
- din oferta serviciilor de programe aprobată nu sînt retransmise 4 posturi TV: Gurinel TV,
Trinitas, Noroc TV şi Alt TV;
- în afara ofertei sînt retransmise 4 posturi TV: Moldova 2, Canal Regional, UTV şi
Minimax.
IV. „ART-CLUB” SRL (fondatoarea studioului TV „ART-TV” din or. Strășeni) nu
respectă condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000193 din 20.06.14 (Anexa
nr. 1, Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 25/114 din 3
iulie 2015). Şi anume:
- din oferta serviciilor de programe aprobată nu sînt retransmise 2 posturi TV: DW şi 24
Канал;
- în afara ofertei sînt retransmise 22 de posturi TV: NTV Moldova, Agro TV Moldova,
Etno TV, Prima TV, Rai 1, Antena 1, Kanal D, Digi 24, Охота и рыбалка, НТВ Плюс
Кинохит, Euronews, Иллюзион +, 365 Дней, Индийское кино, Здоровое ТВ, Diva Universal,
TV XXI, RTG international, Cartoon Network, Sport (ro), Euro Sport și Gold TV.
V. „VERTAMAR” SRL (fondatoarea studioului TV „VTI” din or. Ungheni) nu respectă
condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000186 din 10.12.13 (Anexa nr. 1, Oferta
serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 13/65 din 29 aprilie 2016).
Şi anume:
- din oferta serviciilor de programe aprobată nu sînt retransmise 4 posturi TV: Noroc TV,
Viasat Explorer, Зоопарк și TV XXI;
- în afara ofertei sînt retransmise 3 posturi TV: Бестселлер, Kanal D și ITV.
VI. „PRIMANET” SRL (fondatoarea studioului TV prin cablu „PRIMANET” din or.
Nisporeni) nu respectă condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000216 din 29.03.16
(Anexa nr. 1, Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 9/47 din
29 martie 2016). Şi anume:
- din oferta serviciilor de programe aprobată nu sînt retransmise 3 posturi TV:
Alfa&Omega TV, Busuioc TV şi Мир 24;
- în afara ofertei este retransmis un post TV: Euronews.
VII. „S&L PANIFCOM” SRL (fondatoarea studioului TV prin cablu „G-TV” din s.
Geamană, r-nul Anenii Noi) nu respectă condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr.
000161 din 23.05.12 (Anexa nr. 1, Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin
Decizia CCA nr. 36/180 din 22 octombrie 2015). Şi anume:
- din oferta serviciilor de programe aprobată nu sînt retransmise 10 posturi TV: Agro TV
Moldova, Canal 2, Euro TV Chișinău, Gurinel TV, Охота и рыбалка, RTR Moldova, TV 1000
Action, TV 5 Monde, TVC 21, TVR Moldova.
- în afara ofertei sînt retransmise 8 posturi TV: Kanal D, Taraf, Minimax, Sport (Ro), OTV,
Euro News, Super TV, Etno TV.
VIII. „RASV-TV” SRL (fondatoarea studioului TV prin cablu „RASV-TV” din or. Căușeni)
nu respectă condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000133 din 07.02.11 (Anexa nr.
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1, Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 17/99 din 27 iunie
2016). Şi anume:
- din oferta serviciilor de programe aprobată nu sînt retransmise 5 posturi TV: Canal 3,
Gurinel TV, TV 5 Monde, Euro TV Chișinău, Noroc TV;
- în afara ofertei este retransmis un post TV: Minimax.
IX. „DONȚU-PRIM” SRL (fondatoarea studioului TV prin cablu „DON-TV” din or. Ștefan
Vodă) nu respectă condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000153 din 29.03.12
(Anexa nr. 1, Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 9/46 din
29 martie 2016). Şi anume:
- din oferta serviciilor de programe aprobată nu sînt retransmise 2 posturi TV: TVR
Moldova și TV 5 Monde;
- în afara ofertei este retransmis un post TV: ТВ 3.
X. „DACII” SRL (fondatoarea studioului TV prin cablu „DACII” din s. Copceac, r-nul
Ștefan Vodă) nu respectă condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000221 din
17.05.16 (Anexa nr. 1, Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr.
14/78 din 17 mai 2016). Şi anume:
- din oferta serviciilor de programe aprobată nu sînt retransmise 8 posturi TV: Canal 3, Alt
TV, Euro TV Chișinău, Noroc TV, TV 5 Monde, Gurinel TV, ТВ XXI și Viasat Sport;
- în afara ofertei sînt retransmise 7 posturi TV: Kanal D, Etno TV, 2+2 (Ucr), Taraf,
Шансон, Cartoon Network și Бестселлер.
XI. „SEBIS SAT” SRL (fondatoarea studioului TV prin cablu „S&P” din s. Slobozia Dușca,
r-nul Criuleni) nu respectă condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000191 din
10.04.14 (Anexa nr. 1, Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr.
9/46 din 20 martie 2016). Şi anume:
- din oferta serviciilor de programe aprobată nu sînt retransmise 2 posturi TV: Gurinel TV și
TV 5 Monde;
- în afara ofertei sînt retransmise 3 posturi TV: Antena 1, Minimax și Kanal D.
XII. „Tele Crio” SRL (fondatoarea studioului TV prin cablu „Crio-TV” din or. Criuleni) nu
respectă condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000205 din 03.07.15 (Anexa nr. 1,
Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 14/79 din 17 mai
2016). Şi anume:
- din oferta serviciilor de programe aprobată nu sînt retransmise 8 posturi TV: Мир 24, TV
1000, N 24, Popas TV, Busuioc TV, Euro TV Chișinău, TV 5 Monde și un post în limba română
cu tematică creștin-ortodoxă;
- în afara ofertei sînt retransmise 12 posturi TV: Minimax, Music Chanel, Eurosport 1, TV
1000 RK, Viasat Explorer, TV 1000 Action, Пятница, Че ТВ, ТВ 3, Ucraina TV, Euro News și
Noroc TV.
Prin Decizia CCA nr. 9/45 din 29.03.2016, „Tele Crio” SRL i-a fost aplicată amendă în
valoare de 5400 de lei pentru aceleaşi încălcări.
XIII. „TV Holercani” SRL (fondatoarea studioului TV prin cablu „TV Holercani” din s.
Holercani, r-nul Dubăsari) nu respectă condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr.
000174 din 25.03.13 (Anexa nr. 1, Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin
Decizia CCA nr. 33 din 25 martie 2013). Şi anume:
- din oferta serviciilor de programe aprobată nu sînt retransmise 21 de posturi TV: Euro TV
Chișinău, Alt TV, Muzica TV, Busuioc TV, RTR Moldova, Bravo, TV 7, Mega, Super TV, RU
TV Moldova, РБК, Моя Планета, Zee TV, Sport 1, Наука 2.0, Сарафан, Cartoon Network,
Boomerang, CNN, TV 5 Monde și Беларусь 24;
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- în afara ofertei sînt retransmise 22 de posturi TV: THT 4, THT (Ru), НТВ Мир, NTV
Moldova, Кинопоказ, CTC (Ru), Minimax, Бестселлер, РТР Планета, Favorit TV, Realitatea
TV Moldova, Eurosport 1, Матч ТВ, ТВ 3, Пятница, ТВ 2 ТВ, Kanal D, Ren Moldova, Agro
TV Moldova, Мир ТВ, Звезда și ZU TV.
Prin Decizia CCA nr. 9/45 din 29.03.2016, „TV Holercani” SRL i-a fost aplicată amendă în
valoare de 5400 de lei pentru aceleaşi încălcări. Pînă în prezent, este de menționat că
întreprinderea „TV Holercani” SRL nu a achitat amenda (materialele au fost expediate
executorului judecătoresc).
În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA au propus retragerea Autorizaţiei de
retransmisie, întrucît au fost epuizate toate sancţiunile, care au fost aplicate gradual, iar lucrurile
doar se agravează, ceea ce afectează abonații şi consumatorii de programe.
XIV. „TERINIS-PLUS” SRL (fondatoarea studioului TV prin cablu „Bubuieci-TV” din com.
Bubuieci, mun. Chișinău) nu respectă condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr.
000176 din 22.04.13 (Anexa nr. 1, Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin
Decizia CCA nr. 12/59 din 15 aprilie 2016). Şi anume:
- din oferta serviciilor de programe aprobată nu sînt retransmise 2 posturi TV: RU TV
Moldova și TV 5 Monde;
- în afara ofertei sînt retransmise 3 posturi TV: Союз, Taraf și Мир ТВ.
În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA au atenţionat distribuitorii „VERTAMAR”
SRL, „PRIMANET” SRL, „SEBIC SAT” SRL şi „TERINIS-PLUS” SRL asupra necesităţii
respectării stricte a Ofertei serviciilor de programe retransmise aprobată de Consiliul
Coordonator al Audiovizualului.
În temeiul celor constatate şi în conformitate cu art. 28, 29, 37, 38, 40 din Codul
audiovizualului şi art. 36 alin. (2) din Regulamentul cu privire la procedura şi condițiile de
eliberare a licențelor de emisie şi a autorizațiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului

DECIDE:
1. A aplica avertizare publică „RINOVIT-LUX” SRL din satul Cornești, r-nul Ungheni,
pentru activitate fără Autorizație de retransmisie eliberată de către Consiliul Coordonator al
Audiovizualului și lipsa contractelor de retransmisie încheiate cu proprietarii posturilor de
televiziune incluse în ofertă, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) lit. a) și e), alin. (3)
lit. a) din Codul audiovizualului (PRO – (8) – UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, O. GUȚUȚUI, C. DUCA, M. ONCANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
2. A aplica avertizare publică „ARSACO” SRL (fondatoarea studioului TV „AS-TV”
din s. Cojușna, r-nul Strășeni), conform art. 38 alin. (2) lit. e), alin. (3) lit. a) din Codul
audiovizualului pentru derogări de la art. 28 alin. (1) din Codul audiovizualului, art. 36 alin. (2)
din Regulamentul cu privire la procedura şi condițiile de eliberare a licențelor de emisie şi a
autorizațiilor de retransmisie şi nerespectarea pct. 1.4, 2.2, 3.1 lit. (b) din condițiile la
Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000222 din 17.05.16, eliberată „ARSACO” SRL (PRO
– (8) – UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, O.
GUȚUȚUI, C. DUCA, M. ONCANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
3. A aplica avertizare publică „ART-CLUB” SRL (fondatoarea studioului TV „ARTTV” din or. Strășeni), conform art. 38 alin. (2) lit. e), alin. (3) lit. a) din Codul audiovizualului
pentru derogări de la art. 28 alin. (1) din Codul audiovizualului, art. 36 alin. (2) din
Regulamentul cu privire la procedura şi condițiile de eliberare a licențelor de emisie şi a
autorizațiilor de retransmisie şi nerespectarea pct. 1.4, 2.2, 3.1 lit. (b) din condițiile la
Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000193 din 20.06.14, eliberată „ART-CLUB” SRL
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(PRO – (8) – UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, O.
GUȚUȚUI, C. DUCA, M. ONCANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
4. A aplica avertizare publică „S&L PANIFCOM” SRL (fondatoarea studioului TV „GTV” din s. Geamăna, r-nul Anenii Noi), conform art. 38 alin. (2) lit. e), alin. (3) lit. a) din Codul
audiovizualului pentru derogări de la art. 28 alin. (1) din Codul audiovizualului, art. 36 alin. (2)
din Regulamentul cu privire la procedura şi condițiile de eliberare a licențelor de emisie şi a
autorizațiilor de retransmisie şi nerespectarea pct. 1.4, 2.2, 3.1 lit. (b) din condițiile la
Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000161 din 23.05.12, eliberată „S&L PANIFCOM”
SRL (PRO – (8) – UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA,
O. GUȚUȚUI, C. DUCA, M. ONCANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
5. A aplica avertizare publică „RASV-TV” SRL (fondatoarea studioului TV „RASVTV” din or. Căușeni), conform art. 38 alin. (2) lit. e), alin. (3) lit. a) din Codul audiovizualului
pentru derogări de la art. 28 alin. (1) din Codul audiovizualului, art. 36 alin. (2) din
Regulamentul cu privire la procedura şi condițiile de eliberare a licențelor de emisie şi a
autorizațiilor de retransmisie şi nerespectarea pct. 1.4, 2.2, 3.1 lit. (b) din condițiile la
Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000133 din 07.02.11, eliberată „RASV-TV” SRL (PRO
– (8) – UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, O.
GUȚUȚUI, C. DUCA, M. ONCANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
6. A aplica avertizare publică „DONȚU-PRIM” SRL (fondatoarea studioului TV „DONTV” din or. Ștefan Vodă), conform art. 38 alin. (2) lit. e), alin. (3) lit. a) din Codul
audiovizualului pentru derogări de la art. 28 alin. (1) din Codul audiovizualului, art. 36 alin. (2)
din Regulamentul cu privire la procedura şi condițiile de eliberare a licențelor de emisie şi a
autorizațiilor de retransmisie şi nerespectarea pct. 1.4, 2.2, 3.1 lit. (b) din condițiile la
Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000153 din 29.03.12, eliberată „DONȚU-PRIM” SRL
(PRO – (8) – UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, O.
GUȚUȚUI, C. DUCA, M. ONCANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
7. A aplica avertizare publică „DACII” SRL (fondatoarea studioului TV „DACII” din s.
Copceac, r-nul Ștefan Vodă), conform art. 38 alin. (2) lit. e), alin. (3) lit. a) din Codul
audiovizualului pentru derogări de la art. 28 alin. (1) din Codul audiovizualului, art. 36 alin. (2)
din Regulamentul cu privire la procedura şi condițiile de eliberare a licențelor de emisie şi a
autorizațiilor de retransmisie şi nerespectarea pct. 1.4, 2.2, 3.1 lit. (b) din condițiile la
Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000221 din 17.05.16, eliberată „DACII” SRL (PRO –
(8) – UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, O. GUȚUȚUI,
C. DUCA, M. ONCANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
8. A aplica amendă în valoare de 1800 de lei „Tele Crio” SRL (fondatoarea studioului
TV „Crio-TV” din or. Criuleni), conform art. 38 alin. (2) lit. e), alin. (3) lit. b) din Codul
audiovizualului, pentru derogări repetate de la art. 28 alin. (1) din Codul audiovizualului, art. 36
alin. (2) din Regulamentul cu privire la procedura şi condițiile de eliberare a licențelor de emisie
şi a autorizațiilor de retransmisie şi nerespectarea pct. 1.4, 2.2, 3.1 lit. (b) din condițiile la
Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000205 din 03.07.15, eliberată „Tele Crio” SRL (PRO
– (7) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, A. COZMA, O. GUȚUȚUI, C. DUCA, M. ONCANUHADÎRCĂ şi D. VICOL; CONTRA – (1) – Iu. COLESNIC).
9. A retrage Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000174 din 25.03.13, eliberată „TV
Holercani” SRL (fondatoarea studioului TV „TV Holercani” din s. Holercani, r-nul Dubăsari),
conform art. 38 alin. (2) lit. e), alin. (3) lit. c) din Codul audiovizualului, pentru derogări grave
și repetate de la art. 28 alin. (1) din Codul audiovizualului, art. 36 alin. (2) din Regulamentul cu
privire la procedura şi condițiile de eliberare a licențelor de emisie şi a autorizațiilor de
retransmisie şi nerespectarea pct. 1.4, 2.2, 3.1 lit. (b) din condițiile la Autorizația de
retransmisie seria AB nr. 000174 din 25.03.13, eliberată „TV Holercani” SRL (PRO – (8) –
UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, O. GUȚUȚUI, C.
DUCA, M. ONCANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
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10. „ARSACO” SRL, „ART-CLUB” SRL, „S&L PANIFCOM” SRL, „RASV-TV”
SRL, „DONȚU-PRIM” SRL, „DACII” SRL și „Tele Crio” SRL vor prezenta la CCA, în 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.
11. „ARSACO” SRL, „ART-CLUB” SRL, „VERTAMAR” SRL, „PRIMANET” SRL,
„S&L PANIFCOM” SRL, „RASV-TV” SRL, „DONȚU-PRIM” SRL, „DACII” SRL, „SEBIS
SAT” SRL, „Tele Crio” SRL și „TERINIS-PLUS” SRL vor stopa imediat retransmisia
posturilor TV care nu sînt prevăzute în Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată de
CCA.
12. A obliga „RINOVIT-LUX” SRL să stopeze, în termen de 3 zile de la data aducerii la
cunoștință prin scrisoare recomandată а prezentei decizii, activitatea de retransmisie a posturilor
de televiziune pînă la obținerea tuturor actelor necesare eliberate de CCA pentru această
activitate.
13. A sesiza organele competente, potrivit legislației în vigoare, privind desfășurarea
activității ilegale (retransmisia posturilor TV) fără deținerea autorizației de retransmisie şi a
contractelor de retransmisie de către „RINOVIT-LUX” SRL (s. Cornești, r-nul Ungheni).
14. „TV Holercani” SRL va stopa, în termen de 3 zile de la data aducerii la cunoștință
prin scrisoare recomandată а prezentei decizii, activitatea de retransmisie a posturilor de
televiziune și va restitui CCA originalul blanchetei Autorizației de retransmisie seria AB nr.
000174 din 25.03.13, care este declarată nevalabilă.
15. Direcția control şi digitalizare va efectua un control repetat la întreprinderile
menționate privind executarea prezentei decizii.
16. Datele bancare pentru achitarea amenzilor („Tele Crio” SRL va achita amenda în
termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință a prezentei decizii):
Cod fiscal: 1006601000037
Beneficiar: Ministerul Finanțelor – 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 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).
17. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția control şi digitalizare
şi Serviciul economie, finanțe şi evidență contabilă.
18. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (9) din Codul audiovizualului, prezenta
decizie poate fi contestată direct în instanța de judecată, fără a fi necesară formularea unei
plângeri prealabile.
19. Decizia respectivă este executorie de la data adoptării şi aducerii la cunoștință
distribuitorului de servicii vizat prin scrisoare recomandată, cu publicarea ulterioară în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.
20. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe
pagina web a CCA.

PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului
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