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I. MANAGEMENTUL CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI
Consolidarea capacităților administrative și instituționale
În trimestrul II al anului 2022, Consiliul Audiovizualului a înregistrat la Trezoreria de Stat
8 contracte de achiziție a bunurilor și serviciilor.
De asemenea, a început testarea softului pentru captarea și stocarea contentului audiovizual
achiziționat în luna iunie.
La fel, au demarat lucrările de reparație curentă a birourilor de serviciu.

Asigurarea unui management eficient în cadrul CA
În perioada de referință au fost elaborate în termen și conform cerințelor toate actele
administrative necesare cu privire la procedurile de personal: 8 ordine cu privire la activitatea de
bază, 23 de ordine cu privire la personalul scriptic, 44 de ordine cu privire la acordarea concediilor
și 13 ordine cu privire la deplasări.
Prin Ordinul președintei CA nr. 26A din 13 aprilie 2022 au fost informați toți angajații
Consiliului despre data propusă pentru declanșarea procedurii de reorganizare a Consiliului
Audiovizualului. Prin Decizia nr. 209 din 17 iunie 2022 a fost aprobată noua structură funcțională
(organigrama) a Consiliului Audiovizualului, în număr de 58 de unități, inclusiv 7 persoane ce
exercită funcții de demnitate publică. Ulterior, prin Ordinul președintei CA nr. 31A din 17 iunie
2022 a fost declanșată procedura de reorganizare.
În trimestrul II 2022 au fost completate și transmise Casei Naționale de Asigurări Sociale 4
formulare privind stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente raporturilor de muncă (IRM19).
A fost suplinită 1 unitate pentru personalul de deservire tehnică – șef al Direcției
administrative.
În perioada de raportare a fost organizat și monitorizat procesul de dezvoltare profesională
a funcționarilor publici din cadrul Consiliului, după cum urmează: 8 funcționari publici au beneficiat
de 148 ore de instruire externă.
Consiliul Audiovizualului a asigurat punerea în practică a prevederilor Hotărârii Guvernului
nr. 106 din 11.02.2014 privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat
„Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici”, prin colectarea, actualizarea, introducerea
și prelucrarea oportună a datelor relevante în SIA ,,RFPFP”.

Gestionarea eficientă a patrimoniului și asigurarea controlului achitării taxelor
În trimestrul II a fost asigurată înregistrarea, conform legislației, a tuturor operațiunilor
economice-financiare ale Consiliului Audiovizualului. Au fost elaborate și prezentate rapoartele
financiare pentru trimestrul I al anului 2022, care au fost acceptate de organele respective fără
obiecții.
A fost asigurată înregistrarea la Trezoreria de Stat a 8 contracte de achiziție a bunurilor și
serviciilor.
Au fost verificate achitările în bugetului statului făcute de furnizorii și distribuitorii de
servicii media audiovizuale în trimestrul I 2022, pentru perfectarea și reperfectarea licențelor și a
autorizațiilor. Astfel, din suma de 53,8 mii lei, stabilită în baza deciziilor CA, achitate în tr. I au fost
5,7 mii lei.
În iunie 2022 a fost efectuată inventarierea trimestrială a numerarului aflat la balanța CA.
Nu au fost constatate divergențe între datele de evidență și realul existent. Toate mijloacele încasate
în casierie au fost depuse la conturile trezoreriale ale CA.
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II. ACTIVITĂȚI DE REGLEMENTARE
Decizii cu caracter normativ
 Decizia nr. 110 din 08 aprilie 2022 Cu privire la aprobarea criteriilor privind stabilirea
Listei serviciilor media audiovizuale „must carry”;
 Decizia nr. 199 din 10 iunie 2022 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova;
 Decizia nr. 203 din 17 iunie 2022 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la
procedura și condițiile de acordare a dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex și/sau a
frecvențelor radio prin concurs.

Decizii cu caracter de recomandare
 Decizia nr. 123 din 15 aprilie 2022 Cu privire la aprobarea Ghidului explicativ privind
uniformizarea tăriei sonore și nivelul maxim permis al semnalelor audio conform standardelor
internaționale.

Activitatea de avizare a unor proiecte de hotărâri/legi
 Decizia nr. 103 din 04 aprilie 2022 cu privire la examinarea și avizarea proiectului
Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi din 29 mai 2022 în
mijloacele de informare în masă din Republica Moldova;
 Decizia nr. 124 din 15 aprilie 2022 Cu privire la examinarea și avizarea proiectului de
Lege pentru modificarea unor acte normative nr. 123 din 05.04.2022;
 Decizia nr.129 din 22 aprilie 2022 cu referire la avizarea proiectului de Hotărâre de
Guvern cu privire la aprobarea programului pentru susținerea populației de etnie romă din Republica
Moldova pentru anii 2022-2025;
 Decizia nr. 150 din 06 mai 2022 cu privire la examinarea și avizarea proiectului de lege
pentru modificarea Codului Contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008;
 Decizia nr. 164 din 16 mai 2022 cu privire la examinarea și avizarea proiectului de
Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului;
 Decizia nr. 165 din 16 mai 2022 cu privire la examinarea și avizarea proiectului de
Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind Programul de investiții în
domeniul producției de film și alte opere audiovizuale;
 Decizia nr. 166 din 16 mai 2022 cu privire la examinarea și avizarea proiectului unei Foi
de parcurs privind Dialogul Strategic Republica Moldova – SUA;
 Decizia nr. 167 din 16 mai 2022 cu privire la examinarea și avizarea proiectului de
Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Programului Național pentru Protecția Copilului pe anii
2022-2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia;
 Decizia nr. 173 din 27 mai 2022 cu privire la examinarea și avizarea repetată a proiectului
de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind recensământul populației
și locuințelor;
 Decizia nr. 180 din 27 mai 2022 cu privire la examinarea și avizarea repetată a proiectului
de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Programului pentru susținerea populației de etnie
romă din Republica Moldova pentru anii 2022-2025;
 Decizia nr. 181 din 27 mai 2022 cu privire la examinarea și avizarea proiectului
Decretului Președintelui Republicii Moldova pentru aprobarea semnării Convenției Consiliului
Europei privind coproducția cinematografică (varianta revizuită);
 Decizia nr. 183 din 27 mai 2022 cu privire la examinarea și avizarea repetată a proiectului
de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Programului Național pentru Protecția Copilului pe
anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia;
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 Decizia nr. 191 din 03 iunie 2022 cu privire la examinarea și avizarea repetată a
proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind Programul de
investiții în domeniul producției de film și alte opere audiovizuale;



Decizia nr. 198 din 10 iunie 2022 cu privire la examinarea și avizarea repetată a
proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Programului pentru susținerea populației
de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2022-2025.

III. MONITORIZAREA RESPECTĂRII PREVEDERILOR CODULUI
SERVICIILOR MEDIA AUDIOVIZUALE
Activitatea de monitorizare a furnizorilor de servicii media audiovizuale
În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (5):
„Consiliul Audiovizualului exercită controlul:
a) din oficiu;
b) la sesizarea unei autorități publice;
c) ca urmare a petiției depuse de către o persoană fizică sau juridică”.
În lunile aprilie-iunie 2022, Consiliul Audiovizualului a supus monitorizării conținutul
serviciilor media audiovizuale a 35 de servicii media audiovizuale de televiziune, fiind descifrate
4943 ore 27 min. de emisie: „TV-DROCHIA”, „TV Elita”, „SOR TV”, „ATV”, „Jurnal TV”, „TVR
Moldova”, „TV 6”, „Orhei TV”, „TV 8”, „PRO TV Chișinău”, „Canal 2”, „Canal 5”, „Prime”, „10
TV”, „Media TV”, „POPAS TV”, „Gurinel TV”, „Canal 3”, „Publika TV”, „N 4”, „MEGA TV”,
„ITV”, „FAMILIA”, „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Agro TV Moldova”, „Cotidianul TV-CTV”,
„TVC 21”, „TV-Găgăuzia”, „BAS TV”, „STV”, „Studio-L”, „RTR Moldova”, „NTV Moldova” și
„Primul în Moldova”.
a) Monitorizare din oficiu:
Din oficiu a fost supus monitorizării conținutul serviciilor media audiovizuale a 35 de
furnizori de servicii media, fiind descifrate 4929 ore de emisie: 35 servicii media audiovizuale de
televiziune: „TV-DROCHIA”, „TV Elita”, „SOR TV”, „ATV”, „Jurnal TV”, „TVR Moldova”, „TV
6”, „Orhei TV”, „TV 8”, „PRO TV Chișinău”, „Canal 2”, „Canal 5”, „Prime”, „10 TV”, „Media
TV”, „POPAS TV”, „Gurinel TV”, „Canal 3”, „Publika TV”, „N 4”, „MEGA TV”, „ITV”,
„FAMILIA”, „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Agro TV Moldova”, „Cotidianul TV-CTV”, „TVC 21”,
„TV-Găgăuzia”, „BAS TV”, „STV”, „Studio-L”, „RTR Moldova”, „NTV Moldova” și „Primul în
Moldova”.
Monitorizarea din oficiu s-a axat pe următoarele tematici:
 Respectarea prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale
(asigurarea informării corecte) – au fost supuși monitorizării 13 furnizori de servicii media de
televiziune („TV 6” și „Orhei TV”, „Moldova-1”, „Prime”, „Publika TV”, „N4”, „TV6”, „RTR
Moldova”, „Jurnal TV”, „TV 8”, „Primul în Moldova”, „PRO TV Chișinău” și „NTV Moldova”),
fiind descifrate 410 ore 20 min. de emisie.
 Respectarea prevederilor art. 4 din Codul serviciilor media audiovizuale (programele
audiovizuale locale) – 33 de servicii media audiovizuale de televiziune („TV-DROCHIA”, „TV
Elita”, „SOR TV”, „ATV”, „Jurnal TV”, „TVR Moldova”, „TV 6”, „Orhei TV”, „TV 8”, „PRO TV
Chișinău”, „Canal 2”, „Canal 5”, „Prime”, „10 TV”, „Media TV”, „POPAS TV”, „Gurinel TV”,
„Canal 3”, „Publika TV”, „N 4”, „MEGA TV”, „ITV”, „FAMILIA”, „Moldova-1”, „Moldova-2”,
„Agro TV Moldova”, „Cotidianul TV-CTV”, „TVC 21”, „TV-Găgăuzia”, „BAS TV”, „STV” și
„Studio-L” și „Primul în Moldova”), fiind descifrate 4158 ore de emisie.
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 Respectarea prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale
(responsabilități culturale) – 1 furnizor de servicii media de televiziune („FAMIIA”), fiind
descifrate 24 ore de emisie.
 Respectarea prevederilor art. 15 din Codul serviciilor media audiovizuale (protecția
minorilor) – 1 furnizor de servicii media audiovizuale de televiziune („Jurnal TV”), fiind descifrate
40 min. de emisie.
 Respectarea Structurii serviciilor de programe (Concepția generală de programe) –
2 furnizori de servicii media de televiziune („10 TV” și „SOR TV), fiind descifrate 336 ore de
emisie.
3.1. Respectarea prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale –
asigurarea informării corecte
1. În cadrul ședinței din 17 martie 2022, membrul Consiliului Audiovizualului, Ruslan
Mihalevschi, a propus monitorizarea unor reportaje difuzate în cadrul programului informativ
„Время новостей”, în serviciile media audiovizuale de televiziune „TV 6” și „Orhei TV”, difuzate
la 09, 10 și 11 martie, ora 21:00, în serviciul de programe „TV6”, și la ora 22:00, în serviciul de
programe „Orhei TV”, la capitolul respectării prevederilor art. 13 alin. (1), (4), (5) și (6) din Codul
serviciilor media audiovizuale.
Prin Decizia nr. 106 din 08 aprilie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele
monitorizării principalelor buletine informative ale furnizorilor de servicii media vizați. Urmare a
încălcărilor atestate de la prevederile art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale, Consiliul
Audiovizualului a sancționat cu:
- avertizare publică „Media Resurse” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de
televiziune „TV 6”, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Codul serviciilor media
audiovizuale;
- amendă în mărime de 7 000 de lei „Media Resurse” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „TV 6”, pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b)
din Codul serviciilor media audiovizuale;
- avertizare publică „Media Resurse” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de
televiziune „TV 6”, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale;
- avertizare publică „Media Resurse” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de
televiziune „TV 6”, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. a) din Codul serviciilor media
audiovizuale;
- avertizare publică „Media Resurse” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de
televiziune „TV 6”, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. c) din Codul serviciilor media
audiovizuale;
- avertizare publică „Media Resurse” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de
televiziune „TV 6”, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media
audiovizuale;
- avertizare publică „Media Resurse” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de
televiziune „Orhei TV”, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Codul serviciilor
media audiovizuale;
- amendă în mărime de 7 000 de lei „Media Resurse” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „Orhei TV”, pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (1) lit.
b) din Codul serviciilor media audiovizuale;
- avertizare publică „Media Resurse” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de
televiziune „Orhei TV”, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale;
- avertizare publică „Media Resurse” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de
televiziune „Orhei TV”, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. a) din Codul serviciilor
media audiovizuale;
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- avertizare publică „Media Resurse” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de
televiziune „Orhei TV”, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. c) din Codul serviciilor
media audiovizuale;
- avertizare publică „Media Resurse” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de
televiziune „Orhei TV”, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor
media audiovizuale.

2. Prin Decizia nr. 138 din 22 aprilie 2022, în contextul promulgării legii ce interzice în
Republica Moldova afișarea însemnelor asociate cu agresiunea militară a Federației Ruse în statul
suveran Ucraina, membra Consiliului Audiovizualului, Larisa Turea, a solicitat, în temeiul
prevederilor art. 13 alin. (1) și (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, dispunerea unei
monitorizări din oficiu a modului în care a fost reflectat acest subiect în programele audiovizuale în
orele de maximă audiență (06:00-09:00; 17:00-23:00) pentru trei zile consecutive – 19, 20 și 21
aprilie 2022. Astfel, Larisa Turea a propus să fie supuse monitorizării programele audiovizuale
difuzate de top 10 posturi private, conform datelor măsurătorului de audiență prezentate la Consiliul
Audiovizualului pentru trimestrul I al anului 2022, precum și serviciul media audiovizual public de
televiziune „Moldova-1”.
Prin Decizia nr. 160 din 16 mai 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele
monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune: „Moldova-1”, „Prime”, „Publika TV”,
„N4”, „TV6” și „RTR Moldova”.
Urmare a încălcărilor atestate, CA a sancționat cu amendă în mărime de 13 000 de lei „TVComunicații Grup” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „RTR Moldova”,
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul serviciilor media
audiovizuale.
3. Prin Decizia nr. 176 din 27 mai 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele
monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune: „Jurnal TV”, „TV 8”, „Primul în
Moldova” și „PRO TV Chișinău”, urmare a Deciziei nr. 138 din 22 aprilie 2022, în contextul
promulgării legii ce interzice în Republica Moldova afișarea însemnelor asociate cu agresiunea
militară a Federației Ruse în statul suveran Ucraina. Cadrul legal al monitorizării – respectarea
prevederilor art. 13 alin. (1) și (4) din Codul serviciilor media audiovizuale în cadrul programele
audiovizuale în orele de maximă audiență (06:00-09:00; 17:00-23:00) pentru trei zile consecutive –
19, 20 și 21 aprilie 2022.
Rezultatele monitorizării au atestat că la difuzarea subiectelor care au reflectat legea ce
interzice afișarea simbolurilor asociate agresiunii militare ruse pe teritoriul Ucrainei, serviciile
media audiovizuale de televiziune, vizate, nu au comis încălcări de la prevederile art. 13 din Codul
serviciilor media audiovizuale.
4. Prin Decizia nr. 177 din 27 mai 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat și a luat act
de rezultatele monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune: „Jurnal TV”, urmare a
Deciziei nr. 158 din 06 mai 2022, prin care Consiliul Audiovizualului a dispus monitorizarea
programului informativ „Știrile orei 19:00” din 02 mai 2022, difuzat în cadrul serviciului media
audiovizual de televiziune „Jurnal TV”, privind respectarea prevederilor art. 13 din Codul serviciilor
media audiovizuale.
5. Prin Decizia nr. 186 din 03 iunie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele
monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „NTV Moldova”, urmare a Deciziei nr.
138 din 22 aprilie 2022, în contextul promulgării legii ce interzice în Republica Moldova afi șarea
însemnelor asociate cu agresiunea militară a Federației Ruse în statul suveran Ucraina. Cadrul legal
al monitorizării – respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) și (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale în cadrul programele audiovizuale în orele de maximă audiență (06:00-09:00; 17:0023:00) pentru trei zile consecutive – 19, 20 și 21 aprilie 2022.
Astfel, pentru încălcările atestate, Consiliul Audiovizualului a sancționat PP „Exclusiv
Media” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „NTV Moldova” cu:
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- avertizare publică pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (4) din Codul serviciilor
media audiovizuale;
- avertizare publică pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin (5) lit. a) din Codul serviciilor
media audiovizuale;
- amendă în mărime de 18 000 de lei pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin.
(6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale.

6. Prin Decizia nr. 212 din 24 iunie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele
monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune: „TV8”, „Canal 2”, „Canal 3”, „ITV”,
„MEGA TV” și „Canal 5”, urmare a Deciziei nr. 192 din 03 iunie 2022 cu privire la reflectarea
evenimentelor privind perchezițiile și reținerea ex președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon,
în cadrul programelor de știri, de dezbateri sau alte emisiuni informative, pentru perioada 24-26 mai
2022, orele de maximă audiență, 17:00-23:00.
Astfel, pentru încălcările atestate, CA a sancționat cu:
- avertizare publică „REAL RADIO” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de
televiziune „MEGA TV”, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor
media audiovizuale;
- avertizare publică „MEDIA CONTENT DISTRIBUTION” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „Canal 5”, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din
Codul serviciilor media audiovizuale;
- avertizare publică „MEDIA PRO GROUP” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „ITV”, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. e) din Codul
serviciilor media audiovizuale;
- avertizare publică „MEDIA PRO GROUP” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „ITV”, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (14) din Codul
serviciilor media audiovizuale;
- amendă în mărime de 5000 de lei „MEDIA PRO GROUP” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „ITV”, pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (6)
lit. a) din Codul serviciilor media audiovizual.
3.2. Respectarea prevederilor art. 4 din Codul serviciilor media audiovizuale
(programe locale)
1. Prin Decizia nr. 102 din 30 martie 2022, Consiliul Audiovizualului a dispus monitorizarea
furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova privind respectarea
prevederilor art. 4 alin. (3) și alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a
autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța.
Astfel, prin Decizia nr. 140 din 06 mai 2022, CA a examinat rezultatele monitorizării
serviciilor media audiovizuale de televiziune: „TV-DROCHIA”, „TV Elita”, „SOR TV”, „ATV”,
„Jurnal TV”, „TVR Moldova”, „TV 6”, „Orhei TV”, „TV 8”, „PRO TV Chișinău”, „Canal 2”,
„Canal 5” și „Prime”. Pentru încălcările atestate, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu:
- avertizare publică „Societatea Română de Televiziune”, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „TVR Moldova”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din
Codul serviciilor media audiovizuale;
- avertizare publică „MEDIA RESURSE” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual
de televiziune „TV 6”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din Codul serviciilor
media audiovizuale;
- avertizare publică „MEDIA RESURSE” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual
de televiziune „TV 6”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media
audiovizuale;
- avertizare publică „MEDIA RESURSE” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual
de televiziune „Orhei TV”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media
audiovizuale;
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- avertizare publică AO „Media Alternativă” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual
de televiziune „TV 8”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media
audiovizuale;
- avertizare publică ÎCS „PRO DIGITAL” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual
de televiziune „PRO TV Chișinău”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din Codul
serviciilor media audiovizuale;
- amendă în mărime de 10 000 de lei „Telestar Media” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune de televiziune „Canal 2”, pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4
alin. (3) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale;
- avertizare publică „MEDIA CONTENT DISTRIBUTION” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „Canal 5”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. d) din
Codul serviciilor media audiovizuale;
- avertizare publică „General Media Group Corp” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „Prime”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul
serviciilor media audiovizuale.
2. Prin Decizia nr. 178 din 27 mai 2022, CA a examinat rezultatele monitorizării serviciilor
media audiovizuale de televiziune: „10 TV”, „Media TV”, „POPAS TV”, „Gurinel TV”, „Canal 3”,
„Publika TV”, „N 4” și „MEGA TV”, urmare a Deciziei nr.102 din 30 martie 2022, privind
respectarea prevederilor art. 4 alin. (3) și alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare
a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța.
Astfel, pentru încălcările atestate, CA a sancționat cu:
- avertizare publică „General Media Group Corp” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „Publika TV”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul
serviciilor media audiovizuale;
- amendă în mărime de 12 000 de lei „Telestar Media” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „Canal 3”, pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c)
din Codul serviciilor media audiovizuale;
- amendă în mărime de 10 000 de lei „Telestar Media” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „Canal 3”, pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin. (7) din
Codul serviciilor media audiovizuale;
- amendă în mărime de 6 000 de lei „SELECTCANAL-TV” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „N4”, pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin. (3) lit.
d) din Codul serviciilor media audiovizuale;
- amendă în mărime de 10 000 de lei „Real Radio” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „MEGA TV”, pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin. (7) din
Codul serviciilor media audiovizuale.
3. Prin Decizia nr. 187 din 03 iunie 2022, CA a examinat rezultatele monitorizării serviciilor
media audiovizuale de televiziune: „ITV”, „FAMILIA”, „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Agro TV
Moldova”, „Cotidianul TV-CTV”, „TVC 21”, „TV-Găgăuzia”, „BAS TV”, „STV” și „Studio-L”.
Astfel, pentru încălcările atestate, CA a sancționat cu:
- amendă în mărime de 27 000 de lei „MEDIA PRO GROUP” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „ITV”, pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin. (3) lit.
d) din Codul serviciilor media audiovizuale;
- amendă în mărime de 15 000 de lei „MEDIA PRO GROUP” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „ITV”, pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin. (7) din
Codul serviciilor media audiovizuale;
- amendă în mărime de 5 000 de lei „Real Radio” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „FAMILIA”, pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin. (3) lit.
d) din Codul serviciilor media audiovizuale;
- avertizare publică „COTIDIAN” SA, fondatoarea serviciului media audiovizual de
televiziune „TVC 21”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media
audiovizuale;
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- avertizare publică Compania Publică „Găgăuzia Radio Televizionu”, fondatoarea
serviciului media audiovizual public de televiziune „TV-Găgăuzia”, pentru încălcarea prevederilor
art. 4 alin. (8) din Codul serviciilor media audiovizuale;
- avertizare publică „LV-Topal” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de
televiziune „BAS TV”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media
audiovizuale;
- avertizare publică „NOI MEDIA DE SUD” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „STV”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (8) din Codul serviciilor
media audiovizuale;
- avertizare publică „Studio-L” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de
televiziune „Studio-L”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media
audiovizuale.

4. Prin Decizia nr. 195 din 10 iunie 2022, CA a examinat rezultatele monitorizării serviciului
media audiovizual de televiziune „Primul în Moldova”.
Astfel, pentru încălcările atestate, CA a sancționat cu amendă în mărime de 13 000 de lei
„TELESISTEM-TV” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „Primul în
Moldova”, pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din Codul serviciilor media
audiovizuale.
5. Prin Decizia nr. 194 din 10 iunie 2022, Consiliul Audiovizualului a sancționat, urmare a
Deciziei nr. 102 din 30 martie 2022, prin care a fost dispusă monitorizarea furnizorilor de servicii
media aflați în jurisdicția Republicii Moldova privind respectarea prevederilor art. 4 alin. (3) și alin.
(7) din Codul serviciilor media audiovizuale, 22 de servicii media audiovizuale de televiziune pentru
neprezentarea înregistrărilor serviciilor media solicitate:
- amendă în mărime de 5 000 de lei „HONESTAS” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „AXIAL TV”, pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din
Codul serviciilor media audiovizuale;
- amendă în mărime de 5 000 de lei „TEZAUR FOLC” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „Tezaur TV”, pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul
serviciilor media audiovizuale;
- amendă în mărime de 5 000 de lei „BUSUIOC MEDIA” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „BUSUIOC TV”, pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin.
(2) din Codul serviciilor media audiovizuale;
- amendă în mărime de 10 000 de lei PP „Exclusiv Media” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „NTV Moldova”, pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 24
alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale;
- amendă în mărime de 5 000 de lei PP „Exclusiv Media” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „Exclusiv TV”, pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din
Codul serviciilor media audiovizuale;
- amendă în mărime de 5 000 de lei „EUROSHOW GRUP” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „RU TV Moldova”, pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin.
(2) din Codul serviciilor media audiovizuale;
- amendă în mărime de 5 000 de lei „MEDIA PRODUCTION TV” SRL, fondatoarea
serviciului media audiovizual de televiziune „PEH TV”, pentru nerespectarea prevederilor art. 24
alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale;
- amendă în mărime de 5 000 de lei „STATIS TV” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „ZONA M”, pentru nerespectarea prevederilor 24 alin. (2) din Codul
serviciilor media audiovizuale;
- amendă în mărime de 5 000 de lei „TELESISTEM TV” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „Accent TV”, pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul
serviciilor media audiovizuale;
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- amendă mărime de 5 000 de lei „ART-CLUB” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „ART-TV”, pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul
serviciilor media audiovizuale;
- amendă în mărime de 5 000 de lei „ALBASAT” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „ALBASAT”, pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din
Codul serviciilor media audiovizuale;
- amendă în mărime de 5 000 de lei „BRIGHT COMMUNICATIONS” SRL, fondatoarea
serviciului media audiovizual de televiziune „R Live TV”, pentru nerespectarea prevederilor art. 24
alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale;
- amendă în mărime de 5 000 de lei „NAVINFO” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „Privesc.Eu TV”, pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2) din
Codul serviciilor media audiovizuale;
- amendă în mărime de 7 500 de lei „ARCHIDOC GROUP” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „ORIZONT TV”, pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului
Audiovizualului înregistrările programelor audiovizuale solicitate, în conformitate cu prevederile
art. 84 alin. (5) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale;
- amendă în mărime de 7 500 de lei „VOCEA MEDIA” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „Vocea Basarabiei TV”, pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului
Audiovizualului înregistrările programelor audiovizuale solicitate, în conformitate cu prevederile
art. 84 alin. (5) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale;
- amendă în mărime de 7 500 de lei „TV-Comunicații Grup” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „RTR Moldova”, pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului
Audiovizualului înregistrările programelor audiovizuale solicitate, în conformitate cu prevederile
art. 84 alin. (5) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale;
- amendă în mărime de 7 500 de lei „BIZIM DALGAMIZ” SRL, fondatoarea serviciului
media audiovizual de televiziune „TV BIZIM DALGAMIZ”, pentru refuzul de a pune la dispoziția
Consiliului Audiovizualului înregistrările programelor audiovizuale solicitate, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. (5) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale;
- amendă în mărime de 7 500 de lei „ENI AI” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „ENI AI”, pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului
Audiovizualului înregistrările programelor audiovizuale solicitate, în conformitate cu prevederile
art. 84 alin. (5) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale;
- amendă de 12 500 de lei „BRAVO TV” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual
de televiziune „BRAVO TV”, pentru refuzul, repetat, de a pune la dispoziția Consiliului
Audiovizualului înregistrările programelor audiovizuale solicitate, în conformitate cu prevederile
art. 84 alin. (6) lit. d) din Codul serviciilor media audiovizuale;
- amendă de 7 500 de lei „TELEPROIECT” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual
de televiziune „REN MOLDOVA”, pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului
Audiovizualului înregistrările programelor audiovizuale solicitate, în conformitate cu prevederile
art. 84 alin. (5) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale;
- amendă de 7 500 de lei SC „URANIA FM” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual
de televiziune „NTS”, pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului Audiovizualului
înregistrările programelor audiovizuale solicitate, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit.
a) din Codul serviciilor media audiovizuale;
- amendă de 7 500 de lei „A.Video-Content” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual
de televiziune „Cinema 1”, pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului Audiovizualului
înregistrările programelor audiovizuale solicitate, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit.
a) din Codul serviciilor media audiovizuale.

3.3. Respectarea prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale
(responsabilități culturale)
Prin Decizia nr. 179 din 27 mai 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele
monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „FAMILIA”, la capitolul respectării
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prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru data de 12 aprilie 2022,
urmare a Deciziei nr. 126 din 15 aprilie 2022 (autosesizarea membrului Consiliului Audiovizualului,
Ruslan Mihalevschi).
Pentru încălcările atestate, CA a sancționat cu avertizare publică „Real Radio” SRL,
fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „FAMILIA”, pentru încălcarea
prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale.
3.4. Respectarea Structurii serviciilor de programe (Concepția generală de programe)
Prin Decizia nr. 141 din 06 mai 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele
monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „10 TV”, la capitolul respectării
Concepției generale a serviciului de programe pentru perioada 25-31 martie 2022, urmare a Deciziei
nr. 85 din 17 martie 2022, (autosesizarea vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța).
Pentru încălcările atestate, CA a sancționat cu amendă în mărime de 10 000 de lei PP
„Timpul de dimineață”, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „10 TV”, pentru
nerespectarea Concepției generale a serviciului media audiovizual aprobată de către Consiliul
Audiovizualului, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. g) din Codul serviciilor media audiovizuale.

b) Monitorizare urmare a sesizărilor/petițiilor înregistrate la Consiliul
Audiovizualului
În trimestrul II, Consiliul Audiovizualului a examinat în cadrul ședințelor – 13
sesizări/petiții. Urmare a sesizărilor/petițiilor au fost supuși monitorizării 8 furnizori de servicii
media („RTR Moldova”, „NTV Moldova”, „Jurnal TV”, „Primul în Moldova” „TV8”, „Primul în
Moldova” „STV” și „PRO TV Chișinău”), în total fiind descifrate 14 ore 27 min. Sesiunile de
monitorizare s-au axat pe următoarele dimensiuni:
 Respectarea prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale (asigurarea
informării corecte) – 6 furnizori deservicii media de televiziune („Jurnal TV”, „RTR Moldova”,
„Drochia TV”, „NTV Moldova”, „PRO TV Chișinău”, „Primul în Moldova”), fiind descifrate 07
ore 46 sec. de emisie.
 Respectarea prevederilor legale cu privire la protecția minorilor – 2 furnizori de
servicii media de televiziune („Jurnal TV”, „TV 8”), fiind descifrate 01 oră 41 min. de emisie.
 Respectarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale cu privire la
mesajele de instigare la ură – 1 furnizor de servicii media de televiziune („TV 8”), fiind descifrate
01 oră de emisie.
 Respectarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale cu privire la
difuzarea unor opere cinematografice fără a obține o licență valabilă prin care se acordă
dreptul de a le difuza – 1 furnizor de servicii media de televiziune („STV”), fiind descifrate 4 ore
de emisie.
3.5. Respectarea prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale
(asigurarea informării corecte)
1. Prin Decizia nr. 107 din 08 aprilie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat petiția
președintelui AO Comunitatea „WatchDog.MD”, Valeriu Pașa, prin care atenționează că la 15
martie 2022, serviciul media audiovizual de televiziune „RTR Moldova”, în cadrul principalului
buletin informativ de la ora 19:00, a difuzat o știre cu caracter manipulator despre decretarea zilei
de doliu în Donețk, în legătură cu bombardarea acestuia cu complexul de rachete „Tochka-U” de
către „forțele ucrainene de securitate”. Valeriu Pașa invocă faptul că la difuzarea știrii menționate,
serviciul media audiovizual de televiziune „RTR Moldova” nu a ținut cont de dispozițiile art. 13
alin. (1) lit. b) și alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale.
Urmare a încălcărilor atestate, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă în mărime
de 5 000 de lei „TV-Comunicații Grup” SRL”, fondatoarea serviciului media audiovizual de
televiziune „RTR Moldova”, pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (4) din Codul
serviciilor media audiovizuale.
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2. Prin Decizia nr. 114 din 15 aprilie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat petiția f/nr.
din 29 martie 2022, din partea dlui Oleg D. Pietraru, prin care sesizează că în cadrul buletinului de
știri din 01 martie 2022, ora 19:00, serviciul media audiovizual de televiziune „Jurnal TV” a difuzat
mai multe subiecte despre războiul din Ucraina în care lipsește opinia autorităților din Federația
Rusă, lipsește prezentarea sursei video din introul buletinului, totodată, fiind atestate și încălcări de
la prevederile privind protecția minorilor. În context, petiționarul susține că au fost comise încălcări
de la prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale.
Totodată, a fost examinată și petiția nr. 743-01 din 28 martie din partea dnei Natalia
Dașchevici, prin care se invocă încălcarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale de
către serviciile media audiovizuale de televiziune „PRO TV Chișinău” și „Jurnal TV”. Petiționara
susține că în cadrul programului „Știrile PRO TV” de la ora 20:00, difuzat de serviciul media
audiovizual de televiziune „PRO TV Chișinău”, la 19 martie 2022, au fost prezentate știri cu caracter
manipulator și fără reflectarea diferitor opinii, iar serviciul media audiovizual de televiziune „Jurnal
TV”, Natalia Dașchevici informează că în cadrul programului „Jurnalul orei”, ora 19:00, din
17.03.2022, a fost difuzat un subiect cu discursul președintelui Volodymyr Zelensky în Bundestag,
cu încălcarea prevederilor art. 13 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale.
Urmare a încălcărilor atestate, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu:
- avertizare publică ICS „Reforma Art” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de
televiziune „Jurnal TV”, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul serviciilor media
audiovizuale;
- avertizare publică ICS „Reforma Art” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de
televiziune „Jurnal TV”, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. e) din Codul serviciilor
media audiovizuale;
- amendă în mărime de 5000 de lei ICS „Reforma Art” SRL, fondatoarea serviciului media
audiovizual de televiziune „Jurnal TV”, pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (4) din
Codul serviciilor media audiovizuale;
- avertizare publică ÎCS „PRO DIGITAL” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual
de televiziune „PRO TV Chișinău”, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. e) din Codul
serviciilor media audiovizuale.
3. Prin Decizia nr. 115 din 15 aprilie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat petiția f/nr.
din 31 martie 2022, din partea „CASA MEDIA CORP” SRL, prin care se invocă faptul că la 30
martie 2022, serviciul media audiovizual de televiziune „PRO TV Chișinău” a difuzat, în cadrul
buletinelor informative și pe pagina web a serviciului media, un reportaj intitulat „PRO TV Chișinău
acuză Casa Media de abuz de poziție dominantă. O plângere în acest sens a fost depusă la Consiliul
Concurenței”, cu încălcarea prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale.
Urmare a încălcărilor atestate, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu avertizare publică
ÎCS „PRO DIGITAL” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „PRO TV
Chișinău”, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media
audiovizuale.
4. Prin Decizia nr. 118 din 15 aprilie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat petiția dlui
Petru Macovei din 18 martie 2022, care susține că la 13 martie 2022, serviciul media audiovizual
de televiziune „Drochia TV” a difuzat programul audiovizual „Cuvântul preotului”, în cadrul căruia
preoții prezenți la emisiune au transmis mesaje discriminatorii și care justifică războiul Rusiei
împotriva Ucrainei.
Urmare a încălcărilor atestate, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu avertizare publică
SC „SATELROM-TV” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „TVDrochia”, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. b) din Codul serviciilor media
audiovizuale.
5. Prin Decizia nr. 139 din 06 mai 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat petiția petiția
f/nr. din 04 aprilie 2022, din partea cetățeanului Serghei Rusu. Petentul sesizează că la 11 martie
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2022, ora 21:30, în cadrul serviciului media audiovizual de televiziune „Jurnal TV” a fost difuzat
programul „Interviu cu jurnalistul ucrainean Dmitry Gordon”, cu încălcarea prevederilor art. 13 alin.
(1) lit. b) și alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, dat fiind faptul că „Jurnal TV” nu a
prezentat informația verificată în mod imparțial și cu bună-credință, au fost declarate informații care
nu provin din surse sigure și nu au fost reflectate diferite opinii”. Totodată, petiționarul susține că
au fost comise și încălcări de la prevederile art. 11 din Codul serviciilor media audiovizuale,
conform căruia sunt interzise programele audiovizuale susceptibile de a propaga, incita, promova
sau justifica ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură.
Urmare a încălcărilor atestate, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu avertizare publică
ICS „Reforma Art” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „Jurnal TV”,
pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale.
6. Prin Decizia nr. 161 din 16 mai 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat sesizarea f/nr.
din 14 aprilie 2022, din partea AO „WatchDog.MD”, prin care informează despre faptul că la 13
aprilie 2022, serviciul media audiovizual de televiziune „NTV Moldova” a difuzat, în cadrul
programului informativ de la ora 19:00, o știre cu caracter manipulativ cu titlul „Îndemnați să
cumpere drone”. În contextul celor expuse, AO „WatchDog.MD” remarcă în conținutul subiectului
încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale.
Dat fiind faptul că nu au fost atestate încălcări de la prevederile legale, CA a respins sesizarea
f/nr. din 14 aprilie 2022, din partea AO „WatchDog.MD”.
7. Prin Decizia nr. 162 din 16 mai 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat sesizarea f/nr.
din 14 aprilie 2022, din partea AO „WatchDog.MD”, prin care informează despre faptul că la 13
aprilie 2022, serviciul media audiovizual de televiziune „Primul în Moldova” a difuzat, în cadrul
programului informativ de la ora 18:00, o știre manipulativă cu titlul „Comuniștii și socialiștii merg
la proteste în Cahul”.
Urmare a încălcărilor atestate, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă în mărime
de 7 000 de lei „TELESISTEM-TV” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune
„Primul în Moldova”, pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (4) din Codul serviciilor
media audiovizuale.
8. Prin Decizia nr. 186 din 03 iunie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat petiția f/nr.
din 12 mai, din partea AO Comunitatea „WatchDog.MD”, prin care informează că la 10 mai 2022,
serviciul media audiovizual de televiziune „NTV Moldova” a difuzat în cadrul buletinului
informativ de la ora 19:00 o știre manipulativă cu titlul „Gavriliță: Nu avem motive de îngrijorare”.
Urmare a încălcărilor atestate, Consiliul Audiovizualului a sancționat PP „Exclusiv Media”
SRL fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „NTV Moldova” (vezi capitolul 3.1.
Respectarea prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale – asigurarea informării
corecte, pct. 2).
3.6. Respectarea prevederilor art. 15 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale
(protecția minorilor)
1. Prin Decizia nr. 114 din 15 aprilie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat petiția f/nr.
din 29 martie 2022, din partea dlui Oleg D. Pietraru, prin care sesizează că în cadrul buletinului de
știri din 01 martie 2022, ora 19:00, serviciul media audiovizual de televiziune „Jurnal TV” a difuzat
mai multe subiecte despre războiul din Ucraina cu încălcări de la prevederile privind protecția
minorilor.
Urmare a încălcărilor atestate, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu avertizare publică
ICS „Reforma Art” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „Jurnal TV”,
pentru încălcarea prevederilor art. 15 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale.
2. Prin Decizia nr. 117 din 15 aprilie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat petiția f/nr.
din 16 martie 2022, din partea Dariei Racu, care afirmă că serviciul media audiovizual de televiziune
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„TV8”, prin difuzarea emisiunii retransmise „Настоящее Время”, încalcă prevederile legislației cu
privire la protecția minorilor, conform cărora fiecare program trebuie să fie însoțit de un semn de
avertizare care restricționează accesul copiilor, potrivit vârstei. Astfel, face trimitere la emisiunea
retransmisă „Настоящее Время” din data de 28 februarie 2022, ora 22:00, difuzată, în reluare, la
01 martie 2022, ora 08:00, în care au fost relatate evenimentele din Ucraina, în cadrul căreia este
inclus avertismentul: „Urmează imagini șocante”. Dat fiind faptul că nu au fot atestate încălcări,
CA a respins petiția Dariei Racu.
3.7. Respectarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale cu privire la
mesajele de instigare la ură
Prin Decizia nr. 117 din 15 aprilie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat petiția f/nr.
din 14 martie 2022, din partea dlui Alexandru Butuc, care susține că la 11 martie 2022, ora 18:00,
serviciul media audiovizual de televiziune „TV8” a difuzat emisiunea retransmisă „Настоящее
Время”, în cadrul căreia a fost redat interviul cu ex-ministrul Afacerilor Interne al Ucrainei, Arsen
Avakov, care a îndemnat la ura interetnică și uciderea unei anumite naționalități de oameni. Dat
fiind faptul că nu au fot atestate încălcări, CA a respins petiția dlui Alexandru Butuc.
3.8. Respectarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale cu privire la
difuzarea unor opere cinematografice fără a obține o licență valabilă prin care se acordă
dreptul de a le difuza
Prin Decizia nr. 116 din 15 aprilie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat petiția f/nr.
din 01 martie 2022 din partea Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova, prin care solicită
examinarea dreptului de valorificare a unor pelicule cinematografice pe teritoriul Republicii
Moldova difuzate de serviciul media audiovizual de televiziune „STV”.
Urmare a încălcărilor atestate, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă în mărime
de 19 000 de lei „Noi Media de Sud” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune
„STV”, pentru difuzarea unor opere cinematografice fără a obține o licență valabilă prin care se
acordă dreptul de a le difuza, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (7) lit. d) din Codul
serviciilor media audiovizuale.

Măsurarea și analiza nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale
Consiliul Audiovizualului, prin Decizia nr. 123 din 15 aprilie 2022, a aprobat Ghidul
explicativ privind uniformizarea tăriei sonore și nivelul maxim permis al semnalelor audio conform
standardelor internaționale și a elaborat un tutorial video privind procesul de monitorizare a
nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale (link: https://youtu.be/yJgArTJLDz0).
Pe data de 20 mai, Consiliul Audiovizualului a organizat pentru regizorii și tehnicienii în
inginerie sonoră, reprezentanți ai posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova
seminarului „Tăria sonoră – nivelul maxim permis al semnalelor audio în programele
audiovizuale”.
Urmare a acțiunilor întreprinse, în luna iunie a fost efectuată o monitorizare de analiză și
generalizare privind uniformizarea nivelului tăriei sonore a 47 de furnizori de servicii media: „10
TV”, „Accent TV”, „AgroTV Moldova”, „ATV”, „Axial TV”, „Busuioc TV”, „Canal 3”, „Canal
5”, „Canal Regional”, „Cinema 1”, „Cotidianul TV - CTV”, „MegaTV”, „Drochia TV”, „PEH TV”,
„FAMILIA”, „GRT”, „Gurinel TV”, „ITV Moldova”, „Jurnal TV”, „Media TV”, „Moldova 1”,
„Moldova 2”, „N 4”, „Noroc TV”, „NTS”, „NTV Moldova”, „Orhei TV”, „Orizont TV”, „Prime
TV”, „Primul în Moldova”, „Pro TV Chișinău”, „Publika TV”, „R Live TV”, „REN MOLDOVA”,
„RTR Moldova”, „RU TV Moldova”, „STV”, „Tezaur TV”, „Exclusiv TV”, „TV Elita”, „TV
Prim”, „TV 6”, „TV 8”, „TVC 21”, „TVR Moldova”, „Vocea Basarabiei” și „Zona M”.
În trimestrul III 2022 va fi prezentată o Notă pe marginea celor 47 de rapoarte de
monitorizare la capitolul art. 63 alin (6) din CSMA.
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SANCȚIUNI: În perioada de referință, pentru nerespectarea legislației care reglementează
activitatea în domeniul audiovizualului, CA a aplicat furnizorilor de servicii media de televiziune și
radiodifuziune sonoră sancțiuni sub formă de:
- avertizare publică: 101;
- amendă în valoare de 5 000 de lei: 17;
- amendă în valoare de 6 000 de lei: 1;
- amendă în valoare de 7 000 de lei: 2;
- amendă în valoare de 7 500 de lei: 9;
- amendă în valoare de 10 000 de lei: 5;
- amendă în valoare de 12 000 de lei: 1;
- amendă în valoare de 12 500 de lei: 1;
- amendă în valoare de 13 000 de lei: 1;
- amendă în valoare de 15 000 de lei: 3;
- amendă în valoare de 18 000 de lei: 1;
- amendă în valoare de 19 000 de lei: 1;
- amendă în valoare de 27 000 de lei: 1.
Detaliere în Anexa nr. 2.
Diagrama nr. 1. Sancțiuni aplicate serviciilor media audiovizuale de televiziune
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Diagrama nr. 2. Sancțiuni aplicate serviciilor media audiovizuale de radiodifuziune sonoră

Activitatea de monitorizare a distribuitorilor de servicii media audiovizuale
În trimestrul II, Consiliul Audiovizualului a solicitat distribuitorilor de servicii media
prezentarea notificărilor privind acțiunile întreprinse întru respectarea prevederilor Dispoziției
Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 5 din 02 martie 2022, care, la pct. 6
și 7, stipulează:
pct. 6: În vederea protejării spațiului audiovizual național și asigurării securității
informaționale, furnizorii de servicii media audiovizuale de televiziune și radio vor suspenda
difuzarea, iar distribuitorii de servicii media audiovizuale de televiziune și radio vor suspenda
retransmiterea pe teritoriul Republicii Moldova a tuturor programelor care au fost inițial produse
în state care nu au ratificat Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră, cu excepția
filmelor artistice și de scurt metraj și a emisiunilor de divertisment care nu au conținut militar și a
programelor audiovizuale și sonore care sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, în
Statele Unite ale Americii și Canada, precum și în statele care au ratificat Convenția europeană cu
privire la televiziunea transfrontalieră.
pct. 7: Prin derogare de la prevederile articolului 84 al Codului serviciilor media
audiovizuale, Consiliul Audiovizualului poate aplica următoarele sancțiuni:
a) se sancționează cu amendă de la 40 000 de lei la 70 000 de lei distribuitorii de servicii
media care încalcă prevederile pct.6. Pentru încălcarea repetată a prevederilor respective de către
distribuitorii de servicii media, se sancționează cu suspendarea autorizației de retransmisiune pe
perioada stării de urgență.
b) se sancționează cu suspendarea licenței de emisie pe perioada stării de urgență furnizorii
de servicii media care încalcă pct. 6.
În acest sens, distribuitorii de servicii media au fost atenționați să continue monitorizarea
programelor televizate retransmise produse în statele care nu au ratificat Convenția Europeană
privind televiziunea transfrontalieră. În cazul identificării programelor care contravin prevederilor
Dispoziției CSE nr. 5 din 02 martie 2022, distribuitorii au fost obligați să stopeze imediat
retransmisiunea acestor programe, notificând Consiliul Audiovizualului despre acest fapt.
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Totodată, în perioada 31 martie – 13 mai 2022, angajații Consiliului Audiovizualului au
acordat consultații distribuitorilor de servicii media și s-au deplasat la fața locului la următorii
distribuitori de servicii media: „ARAX-IMPEX” SRL, „MOLDTELECOM” SA, „UPLINK” SRL,
ÎM „ORANGE MOLDOVA” SA, „Sun communications” SRL, ÎM „MOLDCELL” SA, „TVBOX” SRL, „BETATVCOM” SRL, „STV IT COMPANY” SRL, „OLDIMA” SRL, „ANDRIDAN
IMPEX” SRL, „EXCELENTER-COM” SRL, „TVOTT” SRL, „FLOW MEDIA” SRL, „CAGHETPLUS” SRL, „HARTUM TV” SRL, „BAS-DIGITAL” SRL, „SILE&CO” SRL, „PETIN-TV” SRL,
„MAXIMARIN” SRL, „SPECTRAL GRUP” SRL, „OLVELTEL” SRL, „TV SAT” SRL,
„TERINIS-PLUS” SRL, „STUDIO AN-TV” SRL, „IZBAȘLAZ TV” SRL, „SMARTNETWORK” SRL, „ALIANȚA-TV” SRL, „INTERVAL-TV” SRL, „GLAVSLAVIA” SRL,
„CVINTA-GRUP” SRL, „BRAVOS-CONECT” SRL, „CAZMAREX TV” SRL, „SEBIS SAT”
SRL, „SV STANDART” SRL, „REVAFAR-COM” SRL, „TELE-LUCI” SRL, „CosComSat” SRL,
„SPACE MEDIA” SRL, „INTERKIWINET” SRL, „JELANSTE” SRL, „RAZNET” SRL și
„UPLINK” SRL, în vederea verificării implementării prevederilor Dispoziției CSE nr. 5 din 02
martie 2022.
O notă în acest sens va fi prezentată în trimestrul III 2022.

IV. ACTIVITATEA DE LICENȚIERE ȘI AUTORIZAȚIE
Eliberarea/ extinderea reperfectarea licențelor de emisie
În trimestrul II al anului 2022, Consiliul Audiovizualului a eliberat 4 licențe de emisie: 1 –
pentru o nouă instituție audiovizuală („Radio Moldova Muzical”), 2 – ca urmare a prelungirii
licenței de emisie („SOR TV” și „TV-Găgăuzia”) și 1 – ca urmare a reperfectării licenței de emisie
(„PEH TV”).
Totodată, Consiliul Audiovizualului, la solicitarea furnizorului de servicii media
audiovizuale, a retras 1 licență de emisie („Euronova FM”).
Ca rezultat a demersurilor venite din partea furnizorilor de servicii media și drept urmare a
acțiunilor ce țin de procedura de activitate, Consiliul Audiovizualului a reperfectat 4 licențe de
emisie („Axial TV”, „MEGA HIT”, „Radio Moldova”, „Studio-L”).
Diagrama nr. 3. Activitatea de licențiere
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La cererea titularului de licență de emise și urmare a procedurii de activitate, Consiliul
Audiovizualului a aprobat 6 Structuri ale serviciilor media audiovizuale ale furnizorilor de servicii
media.
Astfel:
Decizia nr. 120 din 15 aprilie 2022 Cu privire la examinarea unei cereri de reperfectare a
licenței de emisie:
- Au fost reperfectate (cu eliberarea unor formulare noi) a Condițiilor la Licența de emisie
seria A MMI nr. 002197 din 28.01.2022, eliberate „Honestas” SRL pentru serviciul media
audiovizual de televiziune „Axial TV”;
- A fost aprobată Structura serviciului media audiovizual pentru serviciul media audiovizual
de televiziune „Axial TV”.
Decizia nr. 143 din 06 mai 2022 Cu privire la examinarea sesizării IP „Serviciul Național
de Management al Frecvențelor Radio”:
- A admis cererea nr. 1/24 din 24 martie 2022 de retragere a Licenței de emisie seria AA nr.
082536 din 21.04.2011, eliberată „TV – Euronova” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual
de radiodifuziune sonoră „Euronova FM”, frecvența 72,62 MHz – Ungheni, P.A.R. max.=20,0
dBW.
Decizia nr. 144 din 06 mai 2022 Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței
de emisie eliberată „General Media Group Corp.” SRL pentru serviciul media audiovizual de
radiodifuziune sonoră „MEGA HIT FM”:
- Au fost reperfectate (cu eliberarea unor formulare noi) Condițiile la Licența de emisie seria
AC nr. 000776 din 18.12.2014, eliberate „General Media Group Corp.” SRL pentru serviciul media
audiovizual de radiodifuziune sonoră „MEGA HIT FM”, prin includerea în genul de activitate
difuzarea serviciului de programe pe pagina web: www.megahit.md, schimbarea denumirii
serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră din: „MEGA HIT FM” în: „MEGA HIT”;
- A fost aprobată Structura serviciului media audiovizual pentru serviciul media audiovizual
de radiodifuziune sonoră „MEGA HIT”.
Decizia nr. 147 din 06 mai 2022 Cu privire la examinarea unor cereri de prelungire a
licenței de emisie:
- A fost prelungită Licența de emisie seria AC nr. 000082 din 16.07.2015 (cu eliberarea
unui formular nou), pentru o perioadă de nouă ani, pentru serviciul media audiovizual de televiziune
„SOR TV”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii
din țară și pe pagina web: www.sortv.md;
- A fost aprobată Structura serviciului media audiovizual pentru serviciul media
audiovizual de televiziune „SOR TV”;
- Au fost aprobate elementele de identificare ale serviciului media audiovizual al postului
de televiziune „SOR TV”.
Decizia nr. 163 din 16 mai 2022 Cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței
de emisie eliberată Companiei Publice „Găgăuziya Radio Televizionu” pentru serviciul media
audiovizual de televiziune „TV-Găgăuzia”:
- A fost prelungită Licența de emisie seria AC nr. 000753 din 16.07.2015 (cu eliberarea unui
formular nou, valabil din 16.07.2022), pentru o perioadă de nouă ani, pentru serviciul media
audiovizual de televiziune „TV-Găgăuzia”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin
rețelele distribuitorilor de servicii din țară, Multiplexul A, satelit și pe pagina web: www.grt.md;
- A fost aprobată Structura serviciului media audiovizual pentru serviciul media audiovizual
de televiziune „TV-Găgăuzia”;
- Au fost aprobate elementele de identificare ale serviciului media audiovizual al postului de
televiziune „TV-Găgăuzia”.
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Decizia nr. 184 din 03 iunie 2022 Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței
de emisie Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova” pentru serviciul media audiovizual
de radiodifuziune sonoră „Radio Moldova Muzical”:
- A fost eliberată licență de emisie, pentru o perioadă de nouă ani, pentru serviciul media
audiovizual de radiodifuziune sonoră „Radio Moldova Muzical”, al cărui serviciu de programe
urmează a fi difuzat pe pagina web www.trm.md;
- A fost aprobată Structura serviciului media audiovizual pentru serviciul media audiovizual
de radiodifuziune sonoră „Radio Moldova Muzical”.
Decizia nr. 185 din 03 iunie 2022 Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței
de emisie eliberată Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova” pentru serviciul media
audiovizual de radiodifuziune sonoră „Radio Moldova”:
- Au fost reperfectare (cu eliberarea unor formulare noi) a Condițiilor la Licența de emisie
seria A MMI nr. 002175 din 25.09.2021, eliberate Instituției Publice Compania „TeleradioMoldova” pentru serviciul media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Radio Moldova”;
- A fost aprobată Structura serviciului media audiovizual pentru serviciul media audiovizual
de radiodifuziune sonoră „Radio Moldova”.
Decizia nr. 200 din 10 iunie 2022 Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței
de emisie eliberată „Media Production TV” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune
„PEH TV”:
- A fost reperfectată (cu eliberarea unui formular nou) Licența de emisie seria A MMI nr.
002149 din 20.09.19, eliberată „Media Production TV” SRL pentru serviciului media audiovizual
de televiziune „PEH TV”, prin schimbarea adresei juridice din: MD – 2071, mun. Chișinău, str.
Alba-Iulia nr. 75/N, of. 311, în: MD – 2012, mun. Chișinău, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni nr. 8.
Decizia nr. 205 din 17 iunie 2022 Cu privire la reperfectarea unor licențe de emisie: „Vocea
Media” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „Vocea
Basarabiei”, și „Studio-L” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „StudioL”:
- Au fost reperfectate (cu eliberarea unor formulare noi) Condițiile la Licența de emisie seria
A MMI nr. 002118 din 07.05.15 și Anexa nr. 2, eliberate „Studio-L” SRL pentru serviciul media
audiovizual de televiziune „Studio-L”, prin modificarea elementelor de identificare a serviciului
media audiovizual.
Totodată:
Prin Decizia nr. 108 din 08 aprilie 2022, Consiliul Audiovizualului:
- A respins cererea de reperfectare a Condițiilor la Licența de emisie seria AC nr. 000751
din 25.08.2010, eliberată „Radio Top” SRL pentru serviciul media audiovizual de radiodifuziune
sonoră „Radio Alla”, prin schimbarea denumirii serviciului media audiovizual de radiodifuziune
sonoră din: „Radio Alla” în: „Russkoie Radio – Moldova”
- A respins aprobarea Structurii serviciului media audiovizual pentru serviciul media
audiovizual de radiodifuziune sonoră „Russkoie Radio – Moldova”.
- A respins cererea f/nr. din 29 martie 2022 de reperfectare a Condițiilor la Licența de emisie
seria A MMI nr. 002197 din 28.01.2022, eliberate „Honestas” SRL pentru serviciul media
audiovizual de televiziune „Axial TV”, prin aprobarea Structurii serviciului media audiovizual
pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Axial TV”.
Prin Decizia nr. 109 din 08 aprilie 2022, Consiliul Audiovizualului a suspendat, din 08
aprilie 2022, pentru o perioadă de 2 luni, Licența de emisie seria A MMI nr. 002143 din 15.08.2018,
eliberată „Bravo TV” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Bravo TV”.
Prin Decizia nr. 206 din 17 iunie 2022, Consiliul Audiovizualului a suspendat examinarea
cererii f/nr. din 27 mai 2022 a „TV-CONTENT” SRL cu privire la eliberarea licenței de emisie
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pentru serviciul media audiovizual de televiziune „RTR”, până la recepționarea informației din
partea Agenției Servicii Publice. În data de 23 iunie 2022, „TV-CONTENT” SRL și-a retras
solicitarea pe motiv că „analizând prevederile legislaţiei în domeniul audiovizual şi având în vedere
faptul că dna Steţco Irina, unicul asociat al „A.Video-Content” SRL, este soţia lui Steţco Victor, am
ajuns la concluzie că nu îndeplinim cerinţele stabilite de art. 28 din Codul serviciilor media
audiovizuale”.

Eliberarea/ extinderea reperfectarea autorizațiilor de retransmisiune
În trimestrul II al anului 2022, Consiliul Audiovizualului, ca urmare a adresărilor
solicitanților, a eliberat 3 autorizații de retransmisiune, pentru următorul termen de activitate, pe o
perioadă de zece ani.
Diagrama nr. 4. Activitatea de autorizare

2

3

Eliberarea autorizațiilor de retransmisiune

Aprobarea ofertelor noi a posturilor TV retransmise

Astfel:
Decizia nr. 121 din 15 aprilie 2022 Cu privire la examinarea cererilor de eliberare a
autorizațiilor de retransmisiune „CAGHET-PLUS” SRL, „BRAVOS-CONECT” SRL și „HARTUM
TV” SRL:
- „CAGHET-PLUS” SRL, pentru studioul de televiziune prin cablu „MARIA” din or.
Taraclia;
- „BRAVOS-CONECT” SRL, pentru studioul de televiziune prin cablu „BRAVOSCONECT” din mun. Soroca, com. Volovița, satele: Ocolina, Bulboci și Zastânca (r-nul Soroca);
- „HARTUM TV” SRL, pentru studioul de televiziune prin cablu „TVT” din or. Taraclia.
La solicitarea distribuitorului de servicii media și urmare a acțiunilor ce țin de procedura de
activitate, Consiliul Audiovizualului a reperfectat condițiile la 2 autorizații de retransmisiune:
Prin aprobarea ofertei noi a posturilor TV retransmise:
Decizia nr. 122 din 15 aprilie 2022 Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a
condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „STV IT Company” SRL:
- Au fost reperfectate Condițiile la Autorizația de retransmisiune seria AB nr. 000281 din
23.12.2021, prin aprobarea Ofertei de servicii media audiovizuale retransmise din mun. Chișinău,
sec. Botanica și Ciocana (mun. Chișinău), or. Ialoveni, satele: Sociteni, Nimoreni, Dănceni,
Suruceni, Costești, Mileștii Mici, Gangura, Alexandrovca, Misovca (r-nul Ialoveni), s. Floreni (rnul Anenii Noi), or. Șoldănești, or. Căinari, satele: Ursoaia, Tănătari (r-nul Căușeni), mun. Bălți,
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mun. Strășeni și satele: Făgureni, Negrești, Pănășești, Căpriana, Sireți, Zubrești, Tătărești, Recea,
Saca, Ghelăuza (r-nul Strășeni) și s. Peresecina (r-nul Orhei).
Decizia nr. 148 din 06 mai 2022 Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a
condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „SV STANDART” SRL:
- Au fost reperfectate Condițiile la Autorizația de retransmisiune seria AB nr. 000248 din
26.05.2017, prin aprobarea Ofertei de servicii media audiovizuale retransmise din s. Holercani (r nul Dubăsari)

V. LITIGII
Litigiile soluționate de instanțele de judecată
Pe parcursul trimestrului II, instanțele de judecată au stabilit 28 de ședințe de judecată în
care Consiliul Audiovizualului avea calitate procesuală de pârât sau terț. Astfel, în această perioadă
au fost pronunțate soluții de către instanțele de judecată, pe următoarele procese de judecată:
1. Furnizorul de servicii media audiovizuale „Media Pro Group” SRL s-a adresat la
Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani) cu cerere de chemare în judecată împotriva Consiliului
Audiovizualului și a solicitat anularea Deciziei CA nr. 9/46 din 02 martie 2021, prin care „Media
Pro Grup” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „ITV”, a fost sancționată
cu amendă în mărime de 5 000 de lei, pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin. (3) lit. d),
alin. (7) și alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit.
k) din Cod.
La data de 20 aprilie 2022, Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, a emis o Hotărâre prin care
a respins ca neîntemeiată acțiunea înaintată de SRL „Media Pro Group”.
2. Furnizorul de servicii media audiovizuale ÎCS „REFORMA ART” SRL, fondatoarea
serviciului media audiovizuale de televiziune „Jurnal TV”, a depus o cerere de chemare în
judecată împotriva Consiliului Audiovizualului, prin care a solicitat: ,,anularea integrală a pct. 6,
6.1, 6.2., precum și anularea pct. 9 și pct. 11 din Decizia CCA nr. 17/104 din 08 iunie 2018, în partea
referitoare la reclamanta ,,Reforma ART” SRL și postul TV ,,Jurnal TV”, prin care s-a aplicat
amendă în valoare totală de 25 000 lei pentru derogări de la art. 7 alin. (2), (3) și (4) lit. c) din Codul
audiovizualului, prevederile Deciziei CCA nr. 16/101 din 21.07.2017 și art. 38 al Concepției privind
reflectarea campaniei electorale la alegerile primarilor unor localități din 20 mai 2018.
Prin Încheierea Curții Supreme de Justiție din 04 mai 2022, recursul Consiliului
Audiovizualului a fost declarat inadmisibil.
3. Furnizorul de servicii media audiovizuale AO „Media Alternativă”, fondatoarea
serviciului media audiovizual de televiziune „TV8”, a depus o cerere de chemare în judecată
împotriva Consiliului Audiovizualului, prin care a solicitat anularea Deciziei CA nr. 24/160 din 30
iunie 2021, prin care s-a admis cererea depusă de Asociația Obștească „Comunitatea Evreiască din
Republica Moldova” nr. 01-21/086 din 01 iunie 2021 privind anularea Deciziei CA nr. 1/1 din
12.01.2021 și s-a amânat reexaminarea sesizării nr. 01-20/146 din 08 decembrie 2020 (Decizia CA
nr. 1/1 din 12.01.2021) până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanța
de judecată.
Prin Hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, din 11 mai 2022, a fost admisă
acțiunea înaintată de AO „Media Alternativă” și anulată Decizia CA nr. 24/160 din 30 iunie 2021.
La data de 20 mai 2022, Consiliul Audiovizualului a depus cererea de apel nemotivat.
4. Furnizorul de servicii media audiovizuale ÎCS „REFORMA ART” SRL, fondatoarea
serviciului media audiovizuale de televiziune „Jurnal TV”, a depus o cerere de chemare în
judecată împotriva Consiliului Audiovizualului privind anularea Deciziei nr. 12/63 din 29 mai 2020,
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anularea pct. 2 din Decizia CA nr. 14/79 din 30 iunie 2020 Cu privire la nerespectarea prevederilor
privind comunicarea motivelor și obiectului sancțiunii de către furnizorii de servicii media AO
„Media Alternativa” și „Reforma Art” SRL și parțial pct. 3 și 4 din aceeași decizie, în partea ce se
referă la ÎCS „Reforma Art” SRL, prin care ÎCS „Reforma Art” SRL, fondatoarea postului de
televiziune „Jurnal TV” (Licența de emisie AC 000747 din 03.07.09), a fost sancționată cu amendă
în mărime de 5 000 de lei, pentru nerespectarea comunicării motivelor și obiectului sancțiunii,
prevăzute de alin. (11) și alin. (12) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu art.
84 alin. (5) lit. e) din Cod, precum și Decizia CA nr.19/120 din 25 august 2020.
Prin hotărârea judecătoriei din 24 mai 2022 a fost admisă cererea de chemare în judecată a
ÎCS „Reforma Art” SRL și anulat pct. 2, parțial pct. 3 și 4 din Decizia CA nr. 14/79 din 30.06.2022
și anulată Decizia CA nr. 19/120 din 25.08.2020 Cu privire la examinarea cererii prealabile.
La data de 03 iunie 2022, Consiliul Audiovizualului a depus cererea de apel nemotivat.
5. Furnizorul de servicii media audiovizuale ÎCS „REFORMA ART” SRL, fondatoarea
serviciului media audiovizuale de televiziune „Jurnal TV”, a depus o cerere de chemare în
judecată împotriva Consiliului Audiovizualului privind anularea pct. 2,3 și 3.1 din Decizia CA nr.
23/141 din 17 septembrie 2020 și Decizia CA nr. 33/208 din 10 noiembrie, prin care ÎCS „Reforma
Art” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Jurnal TV”, i-a fost aplicată avertizare publică,
pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (13) din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Prin Încheierea Curții de Apel Chișinău din 14 iunie 2022 apelul nemotivat al Consiliului
Audiovizualului a fost declarat inadmisibil.
6. Furnizorul de servicii media audiovizuale ÎCS „REFORMA ART” SRL, fondatoarea
serviciului media audiovizuale de televiziune „Jurnal TV”, a depus o cerere de chemare în
judecată împotriva Consiliului Audiovizualului privind anularea Deciziei CA nr. 12/63 din 29 mai
2020, prin care ÎCS „Reforma Art” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Jurnal TV”, i-a fost
aplicată avertizare publică, pentru încălcarea prevederilor art.13 alin. (6) lit. b) din Codul serviciilor
media audiovizuale, în conformitate cu art. 84 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media
audiovizuale.
Prin Decizia Curții de Apel Chișinău din 15 iunie 2022, cererea de apel a Consiliului
Audiovizualului a fost respinsă și menținută hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, din 16
iulie 2021.
La data de 30 iunie 2022, Consiliul Audiovizualului a depus cererea de recurs nemotivat.
7. Roșco Alexandr s-a adresat la Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani) cu cerere de chemare
în judecată către CA, prin care a solicitat: obligarea Consiliului Audiovizualului de a realiza
controlul în baza petițiilor din 16 iunie și 13 august 2020 și aducerea la cunoștința petiționarului a
rezultatelor efectuării controlului, în conformitate cu termenele stabilite în Codul serviciilor media
audiovizuale.
Prin Decizia Curții de Apel Chișinău din 28 iunie 2022, apelul declarat de Roșco Alexandr
a fost respins și menținută Hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani din 22 iunie 2021.
8. Furnizorul de servicii media audiovizuale ÎCS „REFORMA ART” SRL, fondatoarea
serviciului media audiovizual de televiziune „Jurnal TV”, a depus cerere de chemare în judecată
către Consiliul Audiovizualului privind anularea Deciziei CA nr. 23/76 din 05 iunie 2019, prin care
aceasta a fost sancționată cu amendă în mărime de 5 000 de lei ÎCS „REFORMA ART” SRL, pentru
încălcarea pct. 3.1 lit. b) din Condițiile la Licența de emisie seria AC nr. 000747 din 03.07.09
(nerespectarea Deciziei CCA nr. 98 din 19.07.2012), în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. f) din
Codul serviciilor media audiovizuale.
Prin Decizia CSJ din 29 iunie 2022 s-a decis admiterea recursului ÎCS „Reforma Art” SRL
și casarea integrală a Deciziei Curții de Apel Chișinău din 07 decembrie 2021 și menținerea
Hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, din 05 martie 2022.
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Litigiile care sunt pe rolul instanțelor de judecată
La sfârșitul trimestrului II al anului 2022, pe rolul instanțelor de judecată sunt 41 de litigii,
între care Consiliul Audiovizualului are calitate procesuală de pârât – 34 de litigii, de reclamant – 1
litigiu și terț – 6 litigii

VI. COMUNICARE ȘI RELAȚII EXTERNE
Asigurarea comunicării interinstituționale
08 aprilie – Membrul Consiliului Audiovizualului, Ruslan Mihalevschi, a participat la
evenimentele consacrate Zilei internaționale a romilor.
10 mai – Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, împreună cu vicepreședinta
Aneta Gonța, membrii Tatiana Crestenco, Eugeniu Rîbca și Lilia Guțu, șefa Direcției Generale, a
avut o întrevedere cu Victor Koroli, directorul executiv al Alianței INFONET; Ruslan Lopatiuc,
președintele Asociației Obștești Asociația Surzilor; Natalia Babici, prim-vicepreședintă AO
Asociația Surzilor; Alla Bargan, manager AO Asociația Surzilor; Ștefan Oprea, vicepreședintele
Asociației Nevăzătorilor; și Viorel Zaporojan, Administratorul Asociației Obștești Radiovision, în
cadrul căreia au fost puse în discuție o serie de probleme cu care se confruntă persoanele cu
deficiențe de auz și văz în ce privește asigurarea accesului la informații și servicii media
audiovizuale.
20 mai – Consiliul Audiovizualului a organizat seminarul cu genericul „Tăria sonoră –
nivelul maxim permis al semnalelor audio în programele audiovizuale”, la care au participat 39 de
regizori și tehnicieni în inginerie sonoră, reprezentanți ai posturilor de televiziune aflate sub
jurisdicția Republicii Moldova.
25 mai – Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a participat la evenimentul
de prezentare a proiectului unui nou Cod electoral și a propunerilor de modificare a legislației
conexe, organizat de Comisia Electorală Centrală, în parteneriat cu Asociația Promo-LEX.
30 mai – Membrii Consiliului Audiovizualului Liliana Vițu, Aneta Gonța, Orest Dabija,
Ruslan Mihalevschi și Tatiana Crestenco, precum și Lilia Guțu, șefa Direcției generale licențiere,
autorizare și monitorizare, Grigore Chițanu, șef adjunct Direcția juridică și reglementări, Vitalie
Bujnița, șef Direcţia control și digitalizare, Viorel Molea, specialist principal, Direcția licențiere și
autorizare, și Artur Corcodel, consultant tehnic, au participat la Comrat la masa rotundă „Trecerea
la televiziunea digitală, Codul serviciilor media audiovizuale și problemele cu care se confruntă
Gagauziya Radio Televizionu”, organizată de reprezentanții furnizorul public regional. La
eveniment au participat vicepreședintele Adunării Populare, Nicolai Ormandji, președintele
Comisiei juridice a Adunării Populare, Aleksandr Dulgher, membri ai Consiliului de Supraveghere
al furnizorului regional și reprezentanți ai Departamentului de construcție și infrastructură din
regiune. Discuția s-a axat pe problemele pe care le are compania publică Gagauziya Radio
Televizionu (GRT) odată cu trecerea la televiziunea digitală, fapt ce a permis extinderea audienței
postului de televiziune „TV-Găgăuzia” pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
02 iunie – Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, vicepreședinta Ana Gonța,
membrii Ruslan Mihalevschi, Eugeniu Rîbca și Orest Dabija, au participat la Atelierul de
lucru: „Reglementarea transparenței proprietății mass-media în Republica Moldova”, organizat de
Oficiul Consiliului Europei la Chișinău.
02 iunie – Vicepreședinta Consiliului Audiovizualului, Aneta Gonța, membrii Eugeniu
Rîbca, Orest Dabija și Ruslan Mihalevschi, precum și angajații CA, Lilia Guțu, Victoria Cecan –
Direcția Generală Licențiere, Autorizare și Monitorizare, și Grigore Chițanu, șef Direcția Juridică
și Reglementări, au participat la ședința Adunării Generale a membrilor Asociației Naționale
Patronale a Radiodifuzorilor din Republica Moldova din data de 02 iunie 2022. În discuție au fost
puse chestiuni legate de clasificarea furnizorilor de servicii media audiovizuale în naționali,
regionali și locali; monitorizarea furnizorilor de servicii media la capitolul produs local și
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metodologia de monitorizare aplicată, dar și interacțiunea furnizorilor de servicii media cu Consiliul
Audiovizualului.
09 iunie – Membra Consiliului Audiovizualului, Larisa Turea, a participat la Conferința
„Legea cu privire la asigurarea egalității – 10 ani de la adoptare”, organizată de Consiliul pentru
prevenirea și eliminarea discriminării și asigurare egalității.
09-10 iunie – Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a participat la conferința
internațională cu genericul „Punerea în aplicare efectivă a dreptului la informație: de la o nouă
lege privind accesul la informație la schimbări instituționale în Republica Moldova”, organizată de
Oficiul Consiliului Europei la Chișinău și Proiectul Uniunii Europene „Sprijin pentru dialogul
politic structurat, coordonarea implementării Acordului de asociere și îmbunătățirea procesului de
aproximare legală în Republica Moldova”, în colaborare cu Ministerul Justiției.
15 iunie – Membrul Consiliului Audiovizualului, Ruslan Mihalevschi, a participat la una din
sesiunile evenimentului de prezentare a raportului de monitorizare „Discursului de ură și instigare
la discriminare în spațiul public și în mass-media din Republica Moldova în contextul războiului
Federației Ruse împotriva Ucrainei”, realizat de Asociația Promo-LEX. Raportul de monitorizare
reflectă analiza și evaluarea gradului de utilizare a discursului de ură și instigare la discriminare în
spațiul public și în mass-media din Republica Moldova, precum și în mediul online, în perioada
stării de urgență instituită prin hotărârea Parlamentului, în contextul războiului Federației Ruse
împotriva Ucrainei, precum și a modului de reacție și de sancționare de către autorități a acestui tip
de discurs.

Cooperare internațională
11-13 mai – Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, împreună cu membrul
Ruslan Mihalevschi au participat la cea de-a 55-a reuniune EPRA, care a avut loc la Anvers.
Evenimentul, găzduit de VRM, autoritatea flamandă de reglementare a audiovizualului din Belgia,
a reunit aproximativ 160 de delegați ai 52 de autorități membre, observatori permanenți și experți
media. Discuțiile s-au axat pe aspecte legate de reglementarea media audiovizuală în Europa. au
fost abordate problemele în reglementarea legată de minori și publicitate, mediul digital, libertatea
presei și dezinformarea în timp de conflict, precum și modul în care autoritățile de reglementare
media se pregătesc pentru schimbare, adaptându-și misiunile, structura, procesele de lucru și
mentalitatea la mediul digital și reglementarea platformelor de partajare video.
01-02 iunie – Membra Consiliului Audiovizualului, Larisa Turea, a participat, la
Strasbourg, la cea de-a 21-a Reuniune plenară a Comitetului Director pentru Mass-media și
Societatea de Informare (CDMSI) a Consiliului Europei, la care au fost prezenți experți delegați din
majoritatea absolută a celor 41 de state membre. Principala temă de discuție a fost Libertatea de
expresie în situații de conflict și agresiune, subiect ce a generat un schimb viu de informații și idei.
La reuniune s-a discutat și despre promovarea inteligenței artificiale în domeniul mass-media,
despre guvernarea digitală și cadrul juridic de aplicare, precum și despre necesitatea cooperării cu
comunitățile digitale. De asemenea, a fost luat act de un Proiect de notă de orientare contra
dezinformării, a informării incomplete, a difuzării informațiilor false în spațiul audiovizual și pe
rețelele sociale, despre punerea la punct a unor metode, mijloace și soluții sigure de verificare a
faptelor, în spiritul respectării drepturilor omului.
07 iunie – Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a avut o întrevedere cu
coraportorii Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei: Inese LībiņaEgnere, Letonia, Grupul Partidului Popular European, Coraportor pentru onorarea obligațiilor și
angajamentelor de către Republica Moldova; Pierre-Alain Fridez, Elveția, Grupul Socialiștilor,
Democraților și Verzilor, Coraportor pentru onorarea obligațiilor și angajamentelor de către
Republica Moldova; și Sylvie Affholder, Secretar, Comisia de Monitorizare; însoțiți de Excelența
Sa William Massolin, Șeful Oficiului CoE în Republica Moldova. Discuția s-a axat pe
cele mai recente evoluții politice privind funcționarea instituțiilor democratice, inclusiv impactul
agresiunii ruse împotriva Ucrainei asupra instituțiilor; reformele întreprinse în domeniul sistemului
de justiție și al luptei împotriva corupției și situația în mass-media și protecția minorităților.
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10 iunie – Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a avut o întrevedere cu
Patrick Penninckx, șeful Departamentului Consiliului Europei pe domeniul Societatea
Informațională.
14-15 iunie – Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, vicepreședinta Aneta
Gonța și membra Larisa Turea s-au aflat la București la invitația Consiliului Național al
Audiovizualului din România (CNA). Scopul reuniunii a fost de a consolida dialogul și de a dezvolta
relațiile de cooperare între cele două autorități de reglementare, așa cum au fost convenite
prin Acordul de Cooperare în domeniul Serviciilor Media Audiovizuale semnat de cele două părți
în anul 2019. CNA și CA își propun să continue colaborarea și schimbul de experiență și bune
practici pentru asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale în cadrul serviciilor
media audiovizuale, precum și pentru dezvoltarea unor mecanisme și proceduri eficiente de
reglementare. Delegația Consiliului Audiovizualului a discutat cu reprezentanți ai posturilor
centrale de televiziune, în principal, despre misiunea CA de a contribui la dezvoltarea serviciilor
media audiovizuale din Republica Moldova și despre interesul pe care CA îl manifestă pentru
asigurarea unei informări pluraliste și obiective a publicului.

Comunicare publică și transparență
În trimestrul II 2022, Consiliul Audiovizualului s-a convocat în 11 ședințe publice. Pe siteul instituției permanent au fost publicate ordinea de zi a acestora, procesele-verbale, comunicatele
de presă aferente, precum și deciziile adoptate. În cadrul celor 11 ședințe, Autoritatea de
reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a adoptat 112 decizii, deciziile, în conformitate
cu dispozițiile art. 80 alin. (8) din Codul serviciilor media audiovizuale, au fost publicate în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Pentru asigurarea transparenței în procesul decizional și a activității instituției, pe pagina
web oficială au fost publicate 44 de comunicate de presă privind activitatea Consiliului în cadrul
ședințelor publice și cu caracter informativ.
Toate ședințele Consiliului Audiovizualului au fost transmise on-line pe platformele
Privesc.eu și Facebook.
De asemenea, Consiliul Audiovizualului a inițiat consultări publice pentru aprobarea a 4
proiecte de decizii:
 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Audiovizualului al
Republicii Moldova;
 Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de acordare a dreptului de
utilizare a sloturilor din multiplex și/sau a frecvențelor radio prin concurs;
 Regulamentul privind conținuturile audiovizuale;
 Strategia de dezvoltare a domeniului audiovizual pentru anii 2023-2027.
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ANEXA nr. 1

REALIZAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PENTRU ANUL 2022
AL CONSILIULUI AUDIOVIUZUALULUI,
TRIMESTRUL II
Obiectivul 1: Consolidarea capacităților administrative și instituționale ale Consiliului Audiovizualului
Acțiuni
1.1. Dezvoltarea bazei tehnicomateriale

Indicatori de
produs/rezultat
Numărul contractelor de
achiziții publice încheiate

Termen de
realizare
Permanent

Responsabil
(subdiviziune)
Președinta CA
Direcțiile și
serviciile CA

Baza tehnico-materială
asigurată cantitativ și calitativ

Nivel de realizare/Descriere succintă
În trimestrul II al anului 2022, Consiliul Audiovizualului a înregistrat la
Trezoreria de Stat 8 contracte de achiziție a bunurilor și serviciilor.
De asemenea, a început testarea softului pentru captarea și stocarea
contentului audiovizual achiziționat în luna iunie.
La fel, au demarat lucrările de reparație curentă a birourilor de serviciu.

Infrastructură asigurată
1.2. Participarea la procesul de
elaborare a Planului de acțiuni al
Consiliului pentru anul 2022 și
aprobarea acestuia

Numărul propunerilor la
elaborarea Planului de acțiuni
al Consiliului Audiovizualului
pentru 2022

Februarie

Membrii CA
Direcțiile și
serviciile CA

1.3. Dezvoltarea paginii web a
Consiliului Audiovizualului

Pagina nouă web dezvoltată și
accesibilă publicului

Iunie

1.4. Participarea la procesul de
elaborare a Planului de acțiuni al
Consiliului pentru anul 2023 și
aprobarea acestuia

Numărul propunerilor la
elaborarea Planului de acțiuni
al Consiliului Audiovizualului
pentru 2023

Decembrie

Președinta CA
Direcțiile și
Serviciile CA
Președinta CA
Direcțiile și
serviciile CA

Acțiune realizată în trimestrul I.

Acțiunea urmează să fie realizată în trimestrul III.

-
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1.5. Evaluare externă (peer-topeer review) a managementului
CA din partea Comisiei Europene

Evaluare externă organizată,
lista de recomandări pusă la
dispoziția membrilor CA și a
managementului CA, în cazul
unui răspuns pozitiv din partea
Comisiei Europene la
demersul Consiliului
Audiovizualului

Pe parcursul
anului

Președinta CA
Direcțiile și
Serviciile CA

În cadrul întrevederii din 10 iunie 2022, președinta Consiliului
Audiovizualului, Liliana Vițu, și Patrick Penninckx, șeful
Departamentului Consiliului Europei pe domeniul Societatea
Informațională, au convenit că evaluarea va începe în toamna anului
2022, și va fi coordonată de Consiliul Europei.

Martie-aprilie

Membrii CA
Direcțiile și
Serviciile CA

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
Audiovizualului al Republicii Moldova a fost aprobat prin Decizia CA
nr. 199 din 10 iunie 2022.

Obiectivul 2: Activități de reglementare
2.1. Elaborarea și aprobarea
Regulamentului de organizare și
funcționare a CA

Numărul propunerilor la
elaborarea Regulamentului de
organizare și funcționare a CA

http://audiovizual.md/news/ca-aprobat-regulamentul-de-organizare-ifunc-ionare-consiliului-audiovizualului-al-republicii-m
2.2. Elaborarea și adoptarea Listei
serviciilor media audiovizuale
libere la retransmisiune

Lista elaborată și aprobată

Ianuariefebruarie

DJR/DGLAM
CA

Decizia nr. 42 din 16 februarie 2022 Cu privire la aprobarea Listei
serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune.

2.3. Elaborarea și aprobarea Listei
evenimentelor de importanță
majoră

Lista elaborată și aprobată

Ianuariemartie

DJR
CA

Decizia nr. 96 din 23 martie 2022 cu privire la aprobarea Listei
evenimentelor de importanță majoră.

2.4. Elaborarea și aprobarea Listei
must-carry

Lista elaborată și aprobată

Ianuariemartie

DJR/DGLAM
CA

2.5. Elaborarea Regulamentului
privind comunicările comerciale

Regulament elaborat

Pe parcursul
anului

DJR
CA

2.6. Elaborarea Strategiei de
dezvoltare a serviciilor media
audiovizuale pentru anii 20232025

Strategie elaborată

Pe parcursul
anului

CA
DGLAM
DJR

A fost adoptată Decizia nr. 110 din 08 aprilie 2022 Cu privire la
aprobarea criteriilor privind stabilirea Listei serviciilor media
audiovizuale „must carry.
Respectiv, după monitorizarea tuturor furnizorilor la capitolul realizării
programelor locale, urmează a fi stabilită lista must-carry conform
criteriilor stabilite.
Președinta CA, Liliana Vițu, a convenit cu reprezentanții Consiliului
Europei că vor susține desfășurarea acestei activități, în trimestrele IIIIV.
Proiectul Strategiei de dezvoltare a domeniului audiovizual pentru anii
2023-2027 a fost propus spre consultări publice (Decizia 213 din 24
iunie 2022).
http://audiovizual.md/news/consiliul-audiovizualului-ini-iaz-consult-ripublice-1
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2.7. Elaborarea și aprobarea
Avizului de furnizare a serviciului
media neliniar

Act emis de CA

2.8. Elaborarea și aprobarea
metodologiei de monitorizare a
discursului care incită la ură în
conținuturile media audiovizuale

Metodologie elaborată și
aprobată

Trimestrul III

2.9. Revizuirea clasificării
furnizorilor de servicii media
aflați în jurisdicția Republicii
Moldova

Clasificarea furnizorilor de
servicii media audiovizuale
prin decizia CA

Semestrul I

DJR
CA

Acțiunea a fost realizată în trimestrul I.

2.10. Revizuirea altor acte
normative ale CA

Numărul altor acte cu caracter
normativ revizuite

Ianuariedecembrie

DJR
CA

Decizia nr. 203 din 17 iunie 2022 – Cu privire la aprobarea
Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de acordare a
dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex și/sau a frecvențelor
radio prin concurs.

Trimestrul III

DJR
DLA
CA
CA
DM TV/Radio
DGLAM
DJR

-

-

Obiectivul 3: Monitorizarea respectării prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale
3.1. Monitorizarea generală și
tematică a serviciilor de programe
ale furnizorilor de servicii media
audiovizuale, inclusiv la
capitolele:
– respectarea asigurării
informării corecte;
- asigurarea echilibrului și
pluralismului politico-social;
- respectarea condițiilor de
plasare a programelor
audiovizuale locale;
- protejarea spațiului
audiovizual național;
- protejarea patrimoniului
lingvistic și cultural-național;
- respectarea condițiilor de
plasare a publicității

Numărul serviciilor de
programe ale furnizorilor de
servicii media audiovizuale
monitorizate
Numărul secvențelor
descifrate
Numărul rapoartelor de
monitorizare elaborate
Numărul deciziilor adoptate
de membrii CA urmare a
monitorizărilor
Numărul monitorizărilor din
oficiu
Numărul monitorizărilor în
baza petițiilor și sesizărilor

Permanent

CA
DGLAM
DMR/DMTV

Total monitorizați – 35 de servicii media audiovizuale de televiziune;
Total descifrate – 4943 ore 27 min. de emisie;
Total elaborate 60 de rapoarte de monitorizare și 1 raport general;
Urmare a monitorizărilor au fost adoptate 37 de decizii;
Total au fost efectuate 15 monitorizări din oficiu;
11 monitorizări în baza petițiilor și sesizărilor.
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3.2. Controlul asupra modului de
executare a prevederilor legale, a
condițiilor la autorizațiile de
retransmisiune de către
distribuitorii de servicii media
audiovizuale
3.3 Asigurarea controlului
respectării drepturilor de autor și a
drepturilor conexe de către
furnizorii și distribuitorii de
servicii media, în conformitate cu
art. 23 din Codul serviciilor media
audiovizuale
3.4. Controlul respectării
cerințelor privind transparența
proprietății și regimului juridic al
proprietății furnizorilor de servicii
media audiovizuale

Numărul controalelor
efectuate

Permanent

DGLAM
DCD
DJR

În perioada 31 martie – 13 mai 2022, au fost acordate consultații și
deplasări la fața locului la 43 de distribuitori de servicii media și au fost
întocmite 63 de acte de constatare. Urmare a celor constatate, a fost
elaborată o Notă de serviciu

Numărul proiectelor de
decizie
Numărul controalelor
efectuate
Numărul distribuitorilor
sancționați

Pe parcursul
anului

DGLAM
DLA
DCD
DJR

În perioada de raport nu a fost verificată respectarea prevederilor art. 23
din Codul serviciilor media audiovizuale de către distribuitorii de servicii
media.

Numărul scrisorilor în adresa
furnizorilor
Numărul rapoartelor publicate

Pe parcursul
anului

DLA
DJR
CA

În cadrul ședinței din 27 mai 2022, membrul Consiliului
Audiovizualului, Ruslan Mihalevschi, a prezentat o Analiză a
rapoartelor anuale pentru anul 2021 ale furnizorilor de servicii media
de televiziune din Republica Moldova, sub diverse aspecte, inclusiv
transparența proprietății și regimului juridic al proprietății furnizorilor de
servicii media audiovizuale. La final, sunt prezentate concluzii și
recomandări pe termen scurt și lung.
Pe 3 iunie, Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu,
vicepreședinta Ana Gonța, membrii Ruslan Mihalevschi, Eugeniu Rîbca
și Orest Dabija, au participat la Atelierul de lucru „Reglementarea
transparenței proprietății mass-media în Republica Moldova”, organizat
de Oficiul Consiliului Europei la Chișinău.

Pe parcursul
anului

Membrii CA
SREIE
SCRP

14-15 iunie – Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu,
vicepreședinta Aneta Gonța și membra Larisa Turea s-au aflat într-o
vizită de lucru la Consiliul Național al Audiovizualului din România
(CNA).

Pe parcursul
anului

Membrii CA
SREIE
SCRP

11-13 mai – Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu,
împreună cu membrul Ruslan Mihalevschi au participat la cea de-a 55-a
reuniune EPRA;
01-02 iunie – Membra Consiliului Audiovizualului, Larisa Turea, a
participat, la Strasbourg, la cea de-a 21-a Reuniune plenară a
Comitetului Director pentru Mass-media și Societatea de Informare

Numărul actelor de constatare

Obiectivul 4: Asigurarea comunicării interinstituționale
4.1. Stabilirea și menținerea
legăturilor de colaborare cu
autoritățile de reglementare din
alte state, asigurând schimbul de
informație și experiență
4.2. Asigurarea participării
reprezentanților CA la reuniunile,
conferințele și seminarele
rețelelor internaționale

Schimb de experiență realizat
Număr de acțiuni realizate

Participarea la reuniunile
EPRA, BRAF, REFRAM,
MNRA, CoE
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(CDMSI) a Consiliului Europei, la care au fost prezenți experți delegați
din majoritatea absolută a celor 41 de state membre.
4.3. Participarea reprezentanților
CA la mese rotunde, dezbateri,
seminare, conferințe, ședințe
organizate de autoritățile și
instituțiile naționale, precum și
organizațiile societății civile

Numărul evenimentelor la
care a fost asigurată
participarea

Pe parcursul
anului

Membrii CA
SREIE,
persoanele
delegate

30 mai – Membrii Consiliului Audiovizualului Liliana Vițu, Aneta
Gonța, Orest Dabija, Ruslan Mihalevschi și Tatiana Crestenco, precum și
Lilia Guțu, șefa Direcției generale licențiere, autorizare și monitorizare,
Grigore Chițanu, șef adjunct Direcția juridică și reglementări, Vitalie
Bujnița, șef Direcţia control și digitalizare, Viorel Molea, specialist
principal, Direcția licențiere și autorizare, și Artur Corcodel, consultant
tehnic, au participat la Comrat la masa rotundă „Trecerea la televiziunea
digitală, Codul serviciilor media audiovizuale și problemele cu care se
confruntă Gagauziya Radio Televizionu”, organizată de reprezentanții
furnizorul public regional.
09-10 iunie – Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a
participat la conferința internațională cu genericul „Punerea în aplicare
efectivă a dreptului la informație: de la o nouă lege privind accesul la
informație la schimbări instituționale în Republica Moldova”, organizată
de Oficiul Consiliului Europei la Chișinău și Proiectul Uniunii Europene
„Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării
Acordului de asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală
în Republica Moldova”, în colaborare cu Ministerul Justiției.
15 iunie – Membrul Consiliului Audiovizualului, Ruslan Mihalevschi, a
participat la una din sesiunile evenimentului de prezentare a raportului
de monitorizare „Discursului de ură și instigare la discriminare în
spațiul public și în mass-media din Republica Moldova în contextul
războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei”, realizat de Asociația
Promo-LEX.

4.4. Organizarea consultărilor cu
furnizorii media de televiziune și
radiodifuziune sonoră și
societatea civilă

Numărul întrevederilor
organizate
Numărul participanților
Numărul concluziilor și
recomandărilor formulate

Pe parcursul
anului

Membrii CA
DLA
DCD
DJR

Consiliul Audiovizualului a organizat seminarul cu genericul „Tăria
sonoră – nivelul maxim permis al semnalelor audio în programele
audiovizuale”, la care au participat 39 de regizori și tehnicieni în
inginerie sonoră, reprezentanți ai posturilor de televiziune aflate sub
jurisdicția Republicii Moldova.

4.5. Stabilirea de întrevederi
/parteneriate cu reprezentanții
autorităților publice, în vederea
perfecționării cadrului legal, în
principal cu:
- Comisia Electorală Centrală
- Oficiul Avocatului Poporului

Numărul întrevederilor
organizate

Pe parcursul
anului

Membrii CA

25 mai – Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a
participat la evenimentul de prezentare a proiectului unui nou Cod
electoral și a propunerilor de modificare a legislației conexe, organizat
de Comisia Electorală Centrală, în parteneriat cu Asociația Promo-LEX.

Numărul de modificări
elaborate la legile ce au
tangență cu domeniul
audiovizual
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- Consiliul pentru prevenirea și
eliminarea discriminării și
asigurarea egalității
4.6. Realizarea întrevederilor și
stabilirea de parteneriate cu
organismele internaționale, în
principal cu:
- Consiliul Europei
- Uniunea Europeană
- UNICEF
- Înaltul Comisar ONU

Numărul întrevederilor la care
a fost asigurată participarea

Pe parcursul
anului

Membrii CA

07 iunie – Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a avut o
întrevedere cu coraportorii Comisiei de Monitorizare a Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei: Inese Lībiņa-Egnere, Letonia,
Grupul Partidului Popular European, Coraportor pentru onorarea
obligațiilor și angajamentelor de către Republica Moldova; Pierre-Alain
Fridez, Elveția, Grupul Socialiștilor, Democraților și Verzilor,
Coraportor pentru onorarea obligațiilor și angajamentelor de către
Republica Moldova; și Sylvie Affholder, Secretar, Comisia de
Monitorizare; însoțiți de Excelența Sa William Massolin, Șeful Oficiului
CoE în Republica Moldova..
10 iunie – Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a avut o
întrevedere cu Patrick Penninckx, șeful Departamentului Consiliului
Europei pe domeniul Societatea Informațională.

4.7. Participarea reprezentanților
CA la vizite de informare și de
studii în autoritățile naționale de
profil din statele Uniunii
Europene și din regiune

Numărul vizitelor la care a
fost asigurată participarea

Pe parcursul
anului

Membrii CA
SREIE,
persoanele
delegate

14-15 iunie – Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu,
vicepreședinta Aneta Gonța și membra Larisa Turea s-au aflat într-o
vizită de lucru la Consiliul Național al Audiovizualului din România
(CNA).

4.8. Monitorizarea implementării
acțiunilor prevăzute în planurile și
programele naționale și raportarea
privind evoluția și activitatea CA

Numărul rapoartelor elaborate,
completate și prezentate în
termen

Lunar/trimestr
ial/ semestrial/
anual

SREIE
DGLAM
DJR
SEFEC
SRU

Consiliul Audiovizualului a elaborat și remis în adresa instituțiilor 2
rapoarte, pe următoarele domenii:
*Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova - Programul
pentru anii 2022-2025 privind implementarea Strategiei de consolidare
a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027.
*Cancelaria de Stat – Raportul Avocatului Poporului privind respectarea
drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova pentru anul
2021.

4.9. Transparența activității CA

Numărul comunicatelor
elaborate față de numărul
ședințelor desfășurate

Permanent

DGLAM
SCRP
CA

Consiliul Audiovizualului s-a convocat în 11 ședințe publice. Pe site-ul
instituției permanent au fost publicate ordinea de zi a acestora, proceseleverbale, comunicatele de presă aferente, precum și deciziile adoptate. În
cadrul celor 11 ședințe, Autoritatea de reglementare în domeniul
comunicării audiovizuale a adoptat 112 decizii, deciziile, în conformitate
cu dispozițiile art. 80 alin. (8) din Codul serviciilor media audiovizuale,
au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Pentru asigurarea transparenței în procesul decizional și a activității
instituției, pe pagina web oficială au fost publicate 44 de comunicate de

Numărul anunțurilor redactate
în coraport cu numărul
concursurilor anunțate
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Numărul ședințelor publice
transmise LIVE

presă privind activitatea Consiliului în cadrul ședințelor publice și cu
caracter informativ.
Toate ședințele Consiliului Audiovizualului au fost transmise on-line pe
platformele Privesc.eu și Facebook.
De asemenea, Consiliul Audiovizualului a inițiat consultări publice
pentru aprobarea a 4 proiecte de decizii:
 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului
Audiovizualului al Republicii Moldova;
 Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de acordare a
dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex și/sau a frecvențelor
radio prin concurs;
 Regulamentul privind conținuturile audiovizuale;
 Strategia de dezvoltare a domeniului audiovizual pentru anii 20232027.

Numărul actelor normative
supuse consultărilor publice

Obiectivul 5: Asigurarea unui management eficient în cadrul Consiliului Audiovizualului
5.1. Perfecționarea
managementului resurselor umane

Numărul actelor
administrative întocmite
pentru aprobarea statelor de
personal

Permanent

Președinta CA
Serviciul resurse
umane

Au fost elaborate toate actele administrative necesare cu privire la
procedurile de personal: 8 ordine cu privire la activitatea de bază, 23 de
ordine cu privire la personalul scriptic, 44 de ordine cu privire la
acordarea concediilor și 13 ordine cu privire la deplasări.
Au fost completate și transmise Casei Naționale de Asigurări Sociale 4
formulare privind stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente
raporturilor de muncă (IRM19).

La necesitate

Președinta CA
Serviciul resurse
umane

A fost suplinită 1 unitate pentru personalul de deservire tehnică – șef al
Direcției administrative.

Pe parcursul
anului

SRU, șefii de
subdiviziuni

În perioada trimestrului II al anului 2022 8 funcționari au beneficiat de
148 ore de instruire externă.

Numărul Fișelor de post
revizuite și aprobate
Numărul documentelor
completate conform cerințelor
și în termen

5.2. Suplinirea unităților de
personal în cadrul CA

Numărul de rapoarte conform
cerințelor și în termenele
stabilite
Numărul concursurilor
anunțate și desfășurate

5.3. Organizarea și monitorizarea
procesului de dezvoltare
profesională a funcționarilor
publici din cadrul CA

Numărul unităților de personal
suplinite
Planurile semestriale de
dezvoltare profesională pentru
anul 2022 elaborate și
aprobate în termen
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Numărul de instruiri realizate
Numărul de personal instruit
5.4. Aprobarea unei noi
organigrame a CA

Numărul de propuneri
înaintate de aparatul CA

Ianuariemartie

Numărul de propuneri
înaintate de membrii CA

Președinta CA
Serviciul resurse
umane
Membrii CA

Prin Decizia nr. 209 din 17 iunie 2022, Consiliul Audiovizualului a
aprobat Structura funcțională (organigrama) a autorității, în număr de 58
de unități, inclusiv 7 persoane ce exercită funcții de demnitate publică.
Ulterior, prin Ordinul nr. 31A din 17 iunie 2022 a fost declanșată
procedura de reorganizare.

Proiect al organigramei supus
discuțiilor
Obiectivul 6: Gestionarea eficientă a patrimoniului și asigurarea controlului achitării taxelor stabilite de Consiliul Audiovizualului
6.1. Eficientizarea activității
economico-financiare

Buget elaborat și adoptat

Permanent

Buget executat conform
destinației

Președinta CA
Serviciul
Economie, finanțe
și evidență
contabilă

Evidență contabilă conform
legislației în vigoare
6.2. Verificarea trimestrială a
achitărilor pentru taxele stabilite
de Consiliul Audiovizualului și
evidența extra bilanțieră a
achitărilor taxelor

Suma plăților efectuate față de
suma plăților preconizate
conform deciziilor Consiliului
Audiovizualului

Trimestrele
I-IV

6.3. Inventarierea elementelor de
activ și de pasiv anuale

Listele de inventariere
întocmite
Inventarierea finalizată

Trimestrele
I-IV

SEFEC

SEFEC
Comisia de
inventariere

A fost asigurată înregistrarea, conform legislației, a tuturor operațiunilor
economico-financiare ale CA.
Au fost elaborate și prezentate toate Rapoartele financiare pentru
trimestrul I al anului 2022, care au fost acceptate de organele respective
fără obiecții.
A fost asigurată înregistrarea la Trezoreria de Stat a 8 contracte de
achiziție a bunurilor și serviciilor necesare pentru desfășurarea optima a
activității CA.
Au fost verificate achitările furnizorilor și distribuitorilor de servicii
media audiovizuale pentru perfectarea și reperfectarea licențelor și a
autorizațiilor în bugetului statului efectuate în tr. I 2022. Astfel, din suma
de 53,8 mii lei, stabilită în baza deciziilor CA, achitate au fost 5,7 mii lei.
În iunie 2022 a fost efectuată inventarierea trimestrială a numerarului
aflat la balanța CA. Nu au fost constatate divergențe între datele de
evidență și realul existent. Toate mijloacele încasate în casierie au fost
depuse la conturile trezoreriale ale CA.

Obiectivul 7: Activitatea de licențiere și autorizație
7.1. Eliberarea/ extindere/
reînnoirea licențelor de emisie/
autorizațiilor de retransmisiune,
conform prevederilor legislației

Numărul licențelor de emisie /
autorizațiilor de
retransmisiune eliberate/
reînnoite/ extinse

Pe parcursul
anului

DGLAM
(DLA/DCD)
DJR
Membrii CA

Consiliul Audiovizualului a eliberat 4 licențe de emisie: 1 – pentru o
nouă instituție audiovizuală („Radio Moldova Muzical”), 2 – ca urmare a
prelungirii licenței de emisie („SOR TV”, „TV-Găgăuzia”) și 1 – ca
urmare a reperfectării licenței de emisie („PEH TV”).
CA a reperfectat 4 licențe de emisie („Axial TV”, „MEGA HIT”, „Radio
Moldova”, „Studio-L”).

34 din 42

La solicitarea distribuitorilor de servicii media audiovizuale, CA a
eliberat 3 autorizații de retransmisiune și a reperfectat condițiile la 2
autorizații de retransmisiune.
7.2. Organizarea concursurilor
pentru utilizarea frecvențelor
radio și a canalelor TV

Numărul concursurilor
anunțate de CA

Pe parcursul
anului

DGLAM
(DLA)
Membrii CA

În perioada de raport, nu a fost anunțat niciun concurs pentru utilizarea
frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile.

7.3. Organizarea concursurilor de
eliberare/ reînnoire a licențelor de
emisie pentru serviciile de
programe TV întru suplinirea
capacității disponibile a
Multiplexului A, cu acoperire
națională, în baza informațiilor
parvenite de la MEI

Numărul concursurilor
desfășurate și a licențelor
eliberate/ reînnoite

Pe parcursul
anului

DGLAM
(DLA)
Membrii CA

CA nu a anunțat niciun concurs cu privire la suplinirea capacității rămase
disponibile și disponibilizate a Multiplexului A pentru servicii de
programe TV cu rezoluție standard.

35 din 42

ANEXA nr. 2

Sancțiuni aplicate furnizorilor de servicii media audiovizuale
Nr.
d/o
1.

2.

3.

Denumirea instituției, titularul
licenței de emisie
„Canal 3”,
„Telestar Media” SRL

„Publika TV”,
„General Media Group Corp”
SRL
„ITV”,
„Media Pro Group” SRL

Numărul și data
deciziei

Obiectul sancțiunii

Sancțiune

178 din 27 mai 2022

Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin.
(3) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. d)
din Cod.

Amendă
12 000 lei

178 din 27 mai 2022

Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin.
(7) din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. d)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod

Amendă
10 000 lei

Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin.
(3) lit. d) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (8) din
Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin.
(7) din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (7) lit. f)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. e)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (14) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13
alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media
audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84
alin. (5) lit. k) din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 24
alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (8) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13
alin. (1) lit. b) din Codul serviciilor media
audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84
alin. (5) lit. k) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (4) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. a)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. c)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.

Amendă
27 000 lei

178 din 27 mai 2022

136 din 22 aprilie 2022

187 din 03 iunie 2022

187 din 03 iunie 2022

212 din 24 iunie 2022

212 din 24 iunie 2022

212 din 24 iunie 2022

4.

„Accent TV”,
„TELESISTEM TV” SRL

194 din 10 iunie 2022

5.

„TV Găgăuzia”,
„Găgăuziya Radio Televizionu”

136 din 22 aprilie 2022

187 din 03 iunie 2022

6.

„Agro TV Moldova”,
„JEVISE” SRL

136 din 22 aprilie 2022

7.

„TV6”,
„MEDIA RESURSE” SRL

106 din 08 aprilie 2022

Avertizare publică

Avertizare publică

Amendă
15 000 lei
Avertizare publică

Avertizare publică

Amendă
5 000 lei
Amendă
5 000 lei
Avertizare publică

Avertizare publică

Avertizare publică
Avertizare publică

Amendă 7000 lei

Avertizare publică

Avertizare publică

Avertizare publică

36 din 42

Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. e)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin.
(3) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. d)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (4) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.

Avertizare publică

186 din 03 iunie 2022

Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. a)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.

Avertizare publică

186 din 03 iunie 2022

Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13
alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media
audiovizuale, în conformitate cu art. 84 alin. (7) lit.
f) din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 24
alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. d)
din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13
alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k)
din Cod.
Pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului
Audiovizualului înregistrările programelor
audiovizuale solicitate, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. (5) lit. a) din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin.
(3) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. d)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. d)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.

Amendă
18 000 lei

212 din 24 iunie 2022

Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.

Avertizare publică

136 din 22 aprilie 2022

Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin.
(3) lit. d) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k)
din Cod.

Avertizare publică

136 din 22 aprilie 2022

140 din 06 mai 2022

8.

„PRO TV CHIȘINĂU”,
ÎCS „PRODIGITAL” SRL

114 din 15 aprilie 2022

115 din 15 aprilie 2022

140 din 06 mai 2022

9.

„Canal 2”,
„Telestar Media” SRL

140 din 06 mai 2022

10.

„Prime”,
„General Media Group Corp”
SRL
„NTV Moldova”,
„Exclusiv Media” SRL

140 din 06 mai 2022

11.

186 din 03 iunie 2022

194 din 10 iunie 2022

12.

„RTR Moldova”,
„TV- Comunicații Grup” SRL

107 din 08 aprilie 2022

194 din 10 iunie 2022

13.

„Primul în Moldova”,
„Telesistem TV” SRL

195 din 10 iunie 2022

14.

„Canal 5”,
„Media Content Distribution”
SRL

140 din 06 mai 2022

15.

„N4”,
„SELECTCANAL-TV” SRL

178 din 27 mai 2022

Avertizare publică
Avertizare publică

Avertizare publică

Avertizare publică

Avertizare publică

Avertizare publică

Amendă
10 000 lei
Avertizare publică

Avertizare publică

Amendă
10 000 lei
Amendă
5 000 lei
Amendă
7 500 lei
Amendă
13 000 lei
Avertizare publică

Amendă
6 000 lei

37 din 42

16.

17.

„FAMILIA”,
„Real Radio” SRL

„MEGA TV”,
„Real Radio” SRL

179 din 27 mai 2022

Pentru încălcarea prevederilor art. 19 alin. (4) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.

Avertizare publică

187 din 03 iunie 2022

Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin.
(3) lit. d) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k)
din Cod.

Amendă
5 000 lei

178 din 27 mai 2022

Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin.
(7) din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. d)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului
Audiovizualului înregistrările programelor
audiovizuale solicitate, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. (5) lit. a) din Cod.
Pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i)
din Cod.
Pentru refuzul, repetat, de a pune la dispoziția
Consiliului Audiovizualului înregistrările
programelor audiovizuale solicitate, în conformitate
cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. d) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13
alin. (1) lit. b) din Codul serviciilor media
audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84
alin. (5) lit. k) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (4) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. a)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. c)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. e)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (3) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 15 alin. (4) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13
alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale,
în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k)
din Cod.

Amendă
10 000 lei

212 din 24 iunie 2022

18.

„Cinema 1”,
„A.Video-Content” SRL

194 din 10 iunie 2022

19.

„PEH TV”,
„Media Production TV” SRL

194 din 10 iunie 2022

20.

„Bravo TV”,
„Bravo TV” SRL

194 din 10 iunie 2022

21.

„Orhei TV”,
„MEDIA RESURSE” SRL

106 din 08 aprilie 2022

136 din 22 aprilie 2022

140 din 06 mai 2022

22.

„Noroc TV”,
„NOROC MEDIA” SRL

136 din 22 aprilie 2022

23.

„Jurnal TV”,
„REFORMA ART” SRL

114 din 15 aprilie 2022

Avertizare publică

Amendă
7 500 lei

Amendă
5 000 lei
Amendă
12 500 lei
Avertizare publică

Amendă
7 000 lei
Avertizare publică

Avertizare publică

Avertizare publică

Avertizare publică

Avertizare publică
Avertizare publică

Avertizare publică
Avertizare publică

Avertizare publică

Avertizare publică

Amendă
5 000 lei

38 din 42

139 din 06 mai 2022

24.

,,STV”
,,NOI MEDIA de SUD”SRL

116 din 15 aprilie 2022

187 din 03 iunie 2022

25.

„TV-Drochia”,
„SATELROM-TV” SRL

118 din 15 aprilie 2022

26.

„Axial TV”,
„HONESTAS” SRL

136 din 22 aprilie 2022

194 din 10 iunie 2022

27.

„Canal Regional”,
„CANAL REGIONAL” SRL

136 din 22 aprilie 2022

28.

„Cotidianul TV-CTV”,
AO ,,PEOPLE FOR FREE
MEDIA”
„Moldova 1”
IP Compania ,,Teleradio-Moldova

136 din 22 aprilie 2022

30.

„Moldova 2”
IP Compania ,,Teleradio-Moldova

136 din 22 aprilie 2022

31.

„Orizont TV”,
„ARHIDOC GROUP” SRL

136 din 22 aprilie 2022

29.

136 din 22 aprilie 2022

194 din 10 iunie 2022

32.

„Ren Moldova”,
„TELEPROIECT” SRL

136 din 22 aprilie 2022

194 din 10 iunie 2022

33.

„R Live TV”,
„BRIGHT
COMMUNICATIONS” SRL

136 din 22 aprilie 2022

194 din 10 iunie 2022

34.

„RU TV Moldova”,
„EUROSHOW GRUP” SRL

136 din 22 aprilie 2022

194 din 10 iunie 2022

35.

„Tezaur TV”,
„TEZAUR FOLC” SRL

136 din 22 aprilie 2022

194 din 10 iunie 2022

36.

„TVR Moldova”,
„Societatea Română de
Televiziune”

136 din 22 aprilie 2022

140 din 06 mai 2022

Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. b)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru difuzarea unor opere cinematografice fără a
obține o licență valabilă prin care se acordă dreptul
de a le difuza, în conformitate cu prevederile art. 84
alin. (7) lit. d) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (8) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. b)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod

Avertizare publică

Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului
Audiovizualului înregistrările programelor
audiovizuale solicitate, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. (5) lit. a) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului
Audiovizualului înregistrările programelor
audiovizuale solicitate, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. (5) lit. a) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod

Avertizare publică

Pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod

Amendă
5 000 lei

Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.

Avertizare publică

Amendă
19 000 lei
Avertizare publică

Avertizare publică

Avertizare publică
Amendă
5 000 lei
Avertizare publică
Avertizare publică

Avertizare publică
Avertizare publică
Amendă
7 500 lei
Avertizare publică
Amendă
7 500 lei
Avertizare publică

Avertizare publică
Amendă
5 000 lei
Avertizare publică
Amendă
5 000 lei
Avertizare publică
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37.

„Vocea Basarabiei TV”,
„VOCEA MEDIA” SRL

136 din 22 aprilie 2022

194 din 10 iunie 2022

38.

„10 TV”,
PP „Timpul de Dimineață” SRL

136 din 22 aprilie 2022

141 din 06 mai 2022

196 din 10 iunie 2022

39.

„Zona M”,
„STATIS TV” SRL

136 din 22 aprilie 2022

194 din 10 iunie 2022

40.

„BTV”,
,,TV BĂLȚI” SRL

136 din 22 aprilie 2022

41.

„NTS”,
SC „URANIA FM” SRL

136 din 22 aprilie 2022

194 din 10 iunie 2022

42.

„Sor-TV”,
„MAR-SOR TV” SRL

136 din 22 aprilie 2022

43.

„TV Elita”,
Cooperativa „Molodosti” SRL

136 din 22 aprilie 2022

44.

„Albasat”,
,,ALBASAT” SRL

136 din 22 aprilie 2022

194 din 10 iunie 2022

45.

„Art-TV”,
„ART-CLUB” SRL

136 din 22 aprilie 2022

194 din 10 iunie 2022

46.

„Bas TV”,
„LV-TOPAL” SRL

136 din 22 aprilie 2022

187 din 03 iunie 2022

47.

„Eni Ai”,
„ENI AI” SRL

136 din 22 aprilie 2022

194 din 10 iunie 2022

48.

„Popas TV”,
„POPAS MUZICAL” SRL

136 din 22 aprilie 2022

49.

„TV Bizim Dalgamiz”,
„BIZIM DALGAMIZ” SRL

136 din 22 aprilie 2022

194 din 10 iunie 2022

Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului
Audiovizualului înregistrările programelor
audiovizuale solicitate, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. (5) lit. a) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru nerespectarea Concepției generale a
serviciului media audiovizual aprobată de către
Consiliul Audiovizualului, în conformitate cu art.
84 alin. (5) lit. g) din Cod.
Pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului
Audiovizualului înregistrările programelor
audiovizuale solicitate, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. (5) lit. a) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului
Audiovizualului înregistrările programelor
audiovizuale solicitate, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. (5) lit. a) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului
Audiovizualului înregistrările programelor
audiovizuale solicitate, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. (5) lit. a) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului
Audiovizualului înregistrările programelor
audiovizuale solicitate, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. (5) lit. a) din Cod.

Avertizare publică
Amendă
7 500 lei
Avertizare publică
Amendă
10 000 lei
Amendă
5 000 lei
Avertizare publică
Amendă
5 000 lei
Avertizare publică
Avertizare publică
Amendă
7 500 lei
Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică
Amendă
5 000 lei
Avertizare publică
Amendă
5 000 lei
Avertizare publică
Avertizare publică

Avertizare publică
Amendă
7 500 lei
Avertizare publică
Avertizare publică
Amendă
7 500 lei
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„Micul Samaritean”,
Fundația Creștină de Caritate
„Micul Samaritean”
„Radio Moldova”,
Instituția Publică Compania
„Teleradio-Moldova”
„Radio Moldova Tineret”,
Instituția Publică Compania
„Teleradio-Moldova”
„Grt FM”,
Compania Publică „Găgăuziya
Radio Televizionu”
„Jurnal FM”,
AO „Sănătatea”

136 din 22 aprilie 2022

Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod

Avertizare publică

136 din 22 aprilie 2022

Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod

Avertizare publică

136 din 22 aprilie 2022

Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod

Avertizare publică

136 din 22 aprilie 2022

Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod

Avertizare publică

136 din 22 aprilie 2022

Avertizare publică

55.

„Noroc”,
„Noroc Media ” SRL

136 din 22 aprilie 2022

56.

„Radio Chișinău”,
„PAJURA ALBĂ ” SRL

136 din 22 aprilie 2022

57.

„Russkoe Liubimoe”,
„NG PRODUCTION ” SRL

136 din 22 aprilie 2022

58.

„Vocea Basarabiei”,
„Vocea Media ” SRL

136 din 22 aprilie 2022

59.

„ART-FM”,
„ART-CLUB ” SRL

136 din 22 aprilie 2022

60.

„BAS FM”,
„LV-TOPAL” SRL

136 din 22 aprilie 2022

61.

„Bizim Dalgamiz”,
„BIZIM DALGAMIZ” SRL

136 din 22 aprilie 2022

62.

„Cultura Divină”,
AO „Cultura Divină ”

136 din 22 aprilie 2022

63.

„Datina FM”,
„FLUCTUS” SRL

136 din 22 aprilie 2022

64.

„Euronova FM”,
„TV-EURONOVA ” SRL

136 din 22 aprilie 2022

65.

„Europa Plus Moldova”,
„BASARADIO ” SRL

136 din 22 aprilie 2022

66.

„Love Radio”,
„MEDIA HOUSE” SRL

136 din 22 aprilie 2022

67.

„Pro 100 Radio”,
„PREMIER MEDIA” SRL

136 din 22 aprilie 2022

68.

„Radio 21”,
SC „RADIO 21 ” SRL

136 din 22 aprilie 2022

69.

„Radio Dar”,
„DARMEDIA CCS ” SRL

136 din 22 aprilie 2022

70.

„Radio Dor 93,0 FM”,
„UNIVERS PRIM” SRL

136 din 22 aprilie 2022

71.

„Radio Jean”,
AO„AUTONOMIA NOASTRĂ”

136 din 22 aprilie 2022

72.

„Radio.md”,
„REAL EXIM” SRL

136 din 22 aprilie 2022

73.

„Radio ONE”,
„NG PRODUCTION” SRL

136 din 22 aprilie 2022

74.

„Radio Orhei FM”,
„MEDIA FORUM” SRL

136 din 22 aprilie 2022

Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod

50.

51.

52.

53.

54.

Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică
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75.

„Radio Orhei”,
„MEDIA SFERA” SRL

136 din 22 aprilie 2022

76.

„Radio Pro-Mingir”,
AO „PRO-MINGIR”

136 din 22 aprilie 2022

77.

„Radio Soroca”,
„MAR-SOR TV ” SRL

136 din 22 aprilie 2022

78.

„Radio Studentus”,
AO „CNOSM ”

136 din 22 aprilie 2022

79.

„Retro FM”,
„RADIO MAXIMUM” SRL

136 din 22 aprilie 2022

80.

„Romano Patrin-FM”,
Fundația „Roma Awareness ”

136 din 22 aprilie 2022

81.

„Russkii Hit/Русский Хит”,
„LIBERADIO” SRL

136 din 22 aprilie 2022

82.

„TV 8”,
AO „Media Alternativă” SRL

140 din 06 mai 2022

83.

„Radio Prim”,
„MEGAN-TV” SA

146 din 06 mai 2022

84.

„TV Prim”,
„MEGAN-TV” SA

146 din 06 mai 2022

85.

„TVC 21”,
„COTIDIAN” SA

187 din 03 iunie 2022

86.

„Studio L”,
„STUDIO-L” SRL

187 din 03 iunie 2022

87.

„Busuioc TV”,
„BUSUIOC MEDIA” SRL

194 din 10 iunie 2022

88.

„Exclusiv TV”,
„EXCLUSIV MEDIA” SRL

194 din 10 iunie 2022

89.

„Privesc.Eu TV”,
„NAVINFO” SRL

194 din 10 iunie 2022

90.

„ATV COGUK”,
„RTV-MEDIA-CENTER” SRL

204 din 17 iunie 2022

Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 70 alin. (2) din
Codul Electoral, în conformitate cu prevederile art.
84 alin. (3) lit. b) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Conform dispoziției art. 84 alin (7) lit. a) din Codul
serviciilor media audiovizuale, pentru
transmisiunea serviciului media audiovizual fără
licență de emisie.
Conform dispoziției art. 84 alin (7) lit. a) din Codul
serviciilor media audiovizuale, pentru
transmisiunea serviciului media audiovizual fără
licență de emisie.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din
Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a)
din Cod.
Pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i)
din Cod.
Pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i)
din Cod.
Pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2)
din Codul serviciilor media audiovizuale, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i)
din Cod.
Pentru refuzul de a pune la dispoziția Consiliului
Audiovizualului înregistrările programelor
audiovizuale solicitate, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. (5) lit. a) din Cod.

Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică
Avertizare publică

Amendă
15 000 lei
Amendă
15 000 lei
Avertizare publică

Avertizare publică

Amendă
5 000 lei
Amendă
5 000 lei
Amendă
5 000 lei
Amendă
7 500 lei

Total număr de avertizări: 101.
Total număr de amenzi: 43.
Suma totală a amenzilor: 369.000 lei.
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