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DECIZIA nr. 22/145
din 15 august 2018
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislației
în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
În perioada 20-25 iulie 2018, în temeiul art. 37 alin. (3) lit. a) din Codul audiovizualului și
condițiile la autorizația de retransmisie, a fost monitorizată activitatea distribuitorilor de servicii:
„ARSACO” SRL, „UPLINK” SRL, „IZBAȘLAZ TV” SRL, „STUDIO AN-TV” SRL, „ILIXARBIS” SRL, „PETIN-TV” SRL, „Vartera Plus” SRL, „TV-TRUC” SRL, „CAGHET-PLUS” SRL,
„HARTUM TV” SRL, „BAS-DIGITAL” SRL, „Maximarin” SRL, „ARTOBAGO” SRL,
„CVINTA-GRUP” SRL, „TV SAT” SRL, „BRAVOS-CONECT” SRL, „GLAVSLAVIA” SRL,
„Radivaxplus-TV” SRL, „Chihaivis” SRL, „INTERVAL-TV” SRL, „STV IT Company” SRL,
„Megan-TV” SA și „TV REPUBLICA” SRL.
Monitorizarea a avut drept scop verificarea respectării de către distribuitorii de servicii a
prevederilor art. 9 alin. (21) din Codul audiovizualului și a Deciziei CCA nr. 2/5 din 15 ianuarie
2018.
Ca urmare a monitorizării au fost depistate abateri de la legislația în vigoare la următorii
distribuitori de servicii:
I. „TV-TRUC” SRL (fondatoarea studioului de televiziune „Prut” din mun. Cahul)
retransmite, contrar prevederilor art. 9 alin. (21) din Codul audiovizualului, programe televizate
ale postului de televiziune НТВ Мир, cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic
care nu sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum și în statele
care nu au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.
Este de menționat că prin Decizia CCA nr. 14/90 din 17 mai 2018, „TV-TRUC” SRL a
fost sancționată cu amendă în valoare de 40 000 de lei, conform dispoziției art. 38 alin. (61) din
Codul audiovizualului, pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (21) din Codul
audiovizualului.
În cadrul ședinței, reprezentantul „TV-TRUC” SRL a declarat că prezența în lista posturilor
TV retransmise a postului de televiziune НТВ Мир la momentul verificării de către CCA a
activității studioului de televiziune „Prut” din mun. Cahul este consecința unor deficiențe tehnice
cauzate de deconectarea frecventă a curentului electric. Totodată, reprezentantul „TV-TRUC”
SRL a dat asigurări că a întrerupt retransmisia postului de televiziune НТВ Мир.
În timpul dezbaterilor publice, membrii CCA au menționat că, în pofida argumentelor
aduse de reprezentantul „TV-TRUC” SRL, sunt evidente derogările de la legislația audiovizuală
în vigoare.
II. „BRAVOS-CONECT” SRL (fondatoarea studioului de televiziune „BRAVOSCONECT” din mun. Soroca) retransmite, contrar prevederilor art. 9 alin. (21) din Codul
audiovizualului, programe televizate ale postului de televiziune Звезда, cu conținut informativ,
informativ-analitic, militar și politic care nu sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene,
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SUA, Canada, precum și în statele care nu au ratificat Convenția europeană cu privire la
televiziunea transfrontalieră.
Prezent la ședință, directorul „BRAVOS-CONECT” SRL, Gheorghe Mocanu, a declarat
că la momentul verificării de către CCA a activității studioului de televiziune „BRAVOSCONECT” din mun. Soroca, postul de televiziune Звезда era retransmis doar în cadrul studioului
nu și la abonați, deoarece aveau loc lucrări de testare a unui echipament tehnic nou.
Concomitent, este de menționat faptul că directorul „BRAVOS-CONECT” SRL nu a
prezentat probe care ar confirma afirmațiile făcute.
În temeiul celor constatate și în conformitate cu art. 9 alin. (21), 28, 29, 37, 38, 40 din Codul
audiovizualului și art. 36 alin. (2) din Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de
eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului

DECIDE:
1. A sancționa cu amendă în mărime de 70.000 de lei „TV-TRUC” SRL (fondatoarea
studioului de televiziune „Prut” din mun. Cahul), pentru derogări repetate de la prevederile art. 9
alin. (21) din Codul audiovizualului, în conformitate cu dispoziția art. 38 alin. (61) din Codul
audiovizualului (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, A.
COZMA, C. DUCA și O. GUŢUŢUI).
2. A sancționa cu amendă în mărime de 40.000 de lei „BRAVOS-CONECT” SRL
(fondatoarea studioului de televiziune „BRAVOS-CONECT” din mun. Soroca), pentru
nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (21) din Codul audiovizualului, în conformitate cu dispoziția
art. 38 alin. (61) din Codul audiovizualului (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ,
T. BURAGA, A. COZMA, C. DUCA și O. GUŢUŢUI).
3. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (8) și (9) din Codul audiovizualului, „TVTRUC” SRL și „BRAVOS-CONECT” SRL sunt obligate să comunice publicului motivele și
obiectul sancțiunii, precum și să difuzeze în mod continuu, timp de 24 de ore, textul sancțiunii la
posturile publice de televiziune retransmise.
4. „TV-TRUC” SRL și „BRAVOS-CONECT” SRL vor prezenta la CCA, în termen de 3
zile de la data aducerii la cunoștință a prezentei decizii (primirea prin scrisoare recomandată a
deciziei), un raport privind asigurarea securității informaționale.
5. „TV-TRUC” SRL și „BRAVOS-CONECT” SRL vor stopa imediat retransmisia
posturilor TV care nu sunt prevăzute în Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată de
CCA.
6. „TV-TRUC” SRL și „BRAVOS-CONECT” SRL vor prezenta, în termen de 30 zile din
momentul publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, dovada achitării
amenzii.
6.1 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).
7. Direcția control și digitalizare va efectua o monitorizare repetată privind executarea
prezentei decizii la întreprinderile „TV-TRUC” SRL și „BRAVOS-CONECT”.
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8. 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.
9. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (12) din Codul audiovizualului, prezenta
decizie poate fi contestată în instanța de judecată.
10. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția control și digitalizare,
Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă și Direcția juridică și reglementări.
11. 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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