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DECIZIA nr. 17/110
din 08 iunie 2018
Cu privire la neprezentarea
contractelor de retransmisie pentru anul 2018
În conformitate cu prevederile art. 18, 28-282, 38 alin. (3) lit. c) din Codul audiovizualului
nr. 260-XVI din 27.07.2006 și ale pct. (3) lit. d) din Condițiile la Autorizația de retransmisie și la
Licența de emisie: „Titularul Autorizației este obligat să prezinte la CCA, în fiecare an, până la
data de 01 martie, copiile contractelor de retransmisie pentru serviciile de programe din oferta
serviciilor de programe retransmise, aprobată de CCA”.
Prin scrisoarea nr. 34 din 22 ianuarie 2018, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a
solicitat distribuitorilor de servicii să prezinte, până la 01 martie 2018, copiile contractelor de
retransmisie a posturilor TV incluse în Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată de
CCA.
Din cei 58 de distribuitori de servicii care activează pe teritoriul Republicii Moldova, 55
au prezentat copiile contractelor de retransmisie a posturilor TV incluse în Oferta serviciilor de
programe retransmise aprobată de CCA, iar 2 distribuitori de servicii au ignorat solicitarea CCA
și nu au informat despre motivele neprezentării respectivelor contracte: „Telemob Com” SRL și
„5 TV” SRL.
Distribuitorii de servicii: „IZBAȘLAZ TV” SRL, „Tele Luci” SRL, „HARTUM TV” SRL,
„EXCELENTER-COM” SRL, „VARTERA-PLUS” SRL, „BRAVOS-CONECT” SRL,
„MAXIMARIN” SRL, „GLAVSLAVIA” SRL, „CAZMAREX TV” SRL, „SV STANDART”
SRL, „TV SAT” SRL, „TRUST TV” SRL și „SMART-NETWORK” SRL au prezentat parțial
contractele de retransmisie a posturilor TV incluse în Oferta serviciilor de programe retransmise
aprobată de CCA.
În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA au decis să ofere un termen suplimentar
pentru prezentarea contractelor distribuitorilor de servicii care parțial și-au onorat obligațiunea de
a prezenta, până la 01 martie 2018, copiile contractelor de retransmisie a posturilor TV incluse în
Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată de CCA.
În temeiul celor constatate, ca urmare a dezbaterilor publice, în baza prevederilor art. 2828 , 37, 38-41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 și ale Regulamentului cu
privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și autorizațiilor de retransmisie,
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DECIDE:
1. A sancționa cu amendă în mărime de 5.000 de lei „Telemob Com” SRL, pentru
încălcarea prevederilor pct. 3.1 lit. d) din Condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr.
000229 din 28.10.2016, în conformitate cu art. 38 alin. (3) lit. c) din Codul audiovizualului (PRO
– (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC,
A. COZMA, D. CURNIC și C. DUCA).
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2. A sancționa cu amendă în mărime de 5.000 de lei „5 TV” SRL, pentru încălcarea
prevederilor pct. 3.1 lit. d) din Condițiile la Licența de emisie seria AC nr. 000713 din 07.10.2016,
în conformitate cu art. 38 alin. (3) lit. c) din Codul audiovizualului (PRO – (8) UNANIM – D.
VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D.
CURNIC și C. DUCA).
3. Administratorii „Telemob Com” SRL, „SMART-NETWORK” SRL, „5 TV” SRL
„IZBAȘLAZ TV” SRL, „Tele Luci” SRL, „HARTUM TV” SRL, „EXCELENTER-COM” SRL,
„VARTERA-PLUS”
SRL,
„BRAVOS-CONECT”
SRL,
“MAXIMARIN”
SRL,
„GLAVSLAVIA” SRL, “CAZMAREX TV” SRL, „SV STANDART” SRL și „TRUST TV” SRL
vor stopa imediat retransmisia posturilor TV care nu au acoperire contractuală.
4. Administratorii „Telemob Com” SRL, „SMART-NETWORK” SRL, „5 TV” SRL
„IZBAȘLAZ TV” SRL, „Tele Luci” SRL, „HARTUM TV” SRL, „EXCELENTER-COM” SRL,
„VARTERA-PLUS”
SRL,
„BRAVOS-CONECT”
SRL,
„MAXIMARIN”
SRL,
„GLAVSLAVIA” SRL, „CAZMAREX TV” SRL, „SV STANDART” SRL, „TRUST TV” SRL,
„ARSACO” SRL, „RAZNET” SRL și „SPACE MEDIA” SRL vor prezenta la CCA, în termen de
cel mult 15 zile din data aducerii la cunoștință (primirea prin scrisoare recomandată a deciziei),
copiile contractelor de retransmisie a posturilor TV incluse în ofertele serviciilor de programe
retransmise aprobate de CCA.
5. „Telemob Com” SRL și „5 TV” SRL vor prezenta, în termen de 30 zile din momentul
publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, dovada achitării amenzii.
5.1. Datele bancare pentru achitarea amenzilor:
Cod fiscal: 1006601000037
Beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Adresa băncii: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7.
IBAN: MDXXTR G AAA 143111 LLLL 0000
„XX” – codul de control, care se formează conform Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului
de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.157 din 1 august 2013 „Regulamentul cu privire
la Transferul de credit” (cod numeric);
„LLLL” – cod ce descifrează codul localității conform CUATM (cod numeric).
Administratorii întreprinderilor nominalizate vor stopa imediat retransmisia posturilor TV
care nu au acoperire contractuală.
6. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (12) din Codul audiovizualului, prezenta
decizie poate fi contestată direct în instanța de judecată, fără a fi necesară formularea unei plângeri
prealabile.
7. Decizia respectivă este executorie de la data adoptării și aducerii la cunoștință
distribuitorului de servicii vizat prin scrisoare recomandată, cu publicarea ulterioară în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a CCA.
8. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția control și digitalizare și
Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă.
9. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a CCA.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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