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DECIZIA nr. 15/89
din 21 aprilie 2021
Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a licențelor de emisie „A.
VIDEO-CONTENT” SRL și „Media Production” SRL
I. Prin cererea f/nr. din 24 martie 2021 „A. VIDEO-CONTENT” SRL, fondatoarea
postului de televiziune „Cinema 1”, cu difuzarea serviciului de programe prin satelit, a solicitat
Consiliului Audiovizualului reperfectarea Condițiilor la Licența de emisie seria A MMI nr.
002140 din 24.07.2020, prin schimbarea denumirii postului de televiziune din: „ Cinema 1” în
„CTC”, și modificarea elementelor de identificare ale serviciului media audiovizual, conform
graficii:

Dat fiind faptul că elementele de identificare ale serviciului media audiovizual solicitat
spre aprobare de către „A. VIDEO-CONTENT” SRL se aseamănă cu elementele de identificare
ale serviciului media audiovizual al postului de televiziune „CTC Mega”, Consiliul
Audiovizualului, prin scrisoarea nr. 431 din 31 martie 2021, a solicitat „REAL RADIO” SRL,
fondatoarea postului de televiziune „CTC Mega”, prezentarea opiniei asupra cererii „A. VIDEOCONTENT” SRL.
Prin scrisoarea nr. 16 din 05 aprilie 2021 „REAL RADIO” SRL a comunicat Consiliului
Audiovizualului că se opune categoric aprobării siglei prezentate de către „A. VIDEOCONTENT” SRL din motivul că generează riscul inducerii în eroare a consumatorilor de servicii
de programe, sigla „CTC” fiind asemănătoare siglei deja utilizate de „CTC Mega”.
„REAL RADIO” SRL prin aceeași scrisoare a prezentat Consiliului Audiovizualului
copia contractului încheiat între „REAL RADIO” SRL și AKȚIONERNOE OBSHCESTVO
„SET TELEVIZIONNYKH STANTSY” prin care „REAL RADIO” SRL i se permite difuzarea
contentului și a elementelor grafice pe teritoriul Republicii Moldova ale postului de televiziune
„CTC Kids” din Federația Rusă, valabil până la data de 31 decembrie 2021.
Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală prin scrisoarea nr. 578 din 23 martie 2021
a informat Consiliul Audiovizualului că în urma cercetării documentare în Baza de Date „Mărci
Naționale” și Baza de Date „Madrid Monitor” pentru mărci internaționale, desemnarea „CTC”
deține protecție juridică în calitate de marcă pe teritoriul Republicii Moldova titularul
AKȚIONERNOE OBSHCESTVO „SET TELEVIZIONNYKH STANTSY”.
Totodată, este de menționat că cererea de reperfectare a licenței de emisie „A. VIDEOCONTENT” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Cinema 1”, a fost examinată în ședința
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publică din data de 07 aprilie 2021. În cadrul dezbaterilor publice, membrii Consiliului
Audiovizualului au declarat că au unele obiecții și neclarități cu privire la contractul de licență
încheiat între AKȚIONERNOE OBSHCESTVO „SET TELEVIZIONNYKH STANTSY” și
„NOVA TV-GRUP” SRL. Astfel, membrii Consiliului Audiovizualului au decis excluderea de
pe ordinea de zi a examinării cererii de reperfectare a licenței de emisie pentru postul de
televiziune „Cinema 1” pentru o ședință publică ulterioară, pentru a elucida pe deplin toate
neclaritățile apărute.
În acest sens, prin scrisoarea nr. CTC-0099/2021И din 30 martie 2021, AKȚIONERNOE
OBSHCESTVO „SET TELEVIZIONNYKH STANTSY” a confirmat faptul că are încheiat un
contract de licență cu „NOVA TV-GRUP” SRL, cu dreptul de a încheia contract de sublicență
cu „A. VIDEO-CONTENT” SRL cu privire la difuzarea programelor audiovizuale ale postului
de televiziune „CTCI” din Federația Rusă.
II. Prin cererea f/nr. din 24 martie 2021 „MEDIA PRODUCTION TV” SRL, fondatoarea
postului de televiziune „DTV”, cu difuzarea serviciului de programe prin rețelele distribuitorilor
de servicii din țară, a solicitat Consiliului Audiovizualului reperfectarea Condițiilor la Licența de
emisie seria A MMI nr. 002149 din 20.09.2019, prin schimbarea denumirii postului de
televiziune: din „DTV” în „РЕН TV”, și modificarea elementelor de identificare ale serviciului
media audiovizual, conform graficii:

În temeiul art. 19 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012, Consiliul
Audiovizualului, prin scrisoarea nr. 410 din 30 martie 2021, a solicitat expunerea poziției
Consiliului Concurenței cu privire la existența sau inexistența confuziei dintre siglele/logourile
posturilor de televiziune „REN MOLDOVA” și „РЕН TV”, urmare a cererii depusă de „Media
Production TV” SRL privind modificarea elementelor de identificare.
Este de menționat că cererea de reperfectare a licenței de emisie a fost examinată în
ședința publică din data de 07 aprilie 2021. În cadrul dezbaterilor publice, membrii Consiliului
Audiovizualului au decis excluderea de pe ordinea de zi a examinării cererii de reperfectare a
licenței de emisie pentru postul de televiziune „DTV”, până la expunerea poziției Consiliului
Concurenței cu privire la existența sau inexistența confuziei dintre siglele/logourile posturilor de
televiziune „REN MOLDOVA” și „РЕН TV”, urmare a cererii depusă de „Media Production
TV” SRL.
Prin scrisoarea nr. 02/72-508 din 07 aprilie 2021, Consiliul Concurenței a comunicat
următoarele: „Investigația privind presupusele acțiuni de concurență neloială, potrivit
prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, poate fi inițiată doar
ca urmare a depunerii unei plângeri privind presupusele acțiuni de concurență neloială depusă
de către întreprinderea ale cărei interese legitime au fost lezate. Prin urmare, la etapa actuală,
Consiliul Concurenței nu are temei legal de a se expune asupra existenței unei presupuse
încălcări a legislației concurențiale din considerente de ordin procedural”.
În temeiul prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale nr. 174 din 08.11.2018 și
a actelor prezentate de către întreprinderile nominalizate, Consiliul Audiovizualului
2 din 4

Decizia nr. 15/89 din 21 aprilie 2021

DECIDE:
1. A admite cererea f/nr. din 24 martie 2021 a „A. VIDEO-CONTENT” SRL, fondatoarea
postului de televiziune „Cinema 1” (PRO (7) – A. URSU-ANTOCI, T. BURAGA, A. COZMA,
L. MANOLE, I. ROBU, D. VICOL și L. VIZIRU; CONTRA (2) – C. MIHALACHE și Iu.
ROȘCA).
1.1. A reperfecta (cu eliberarea unor formulare noi) Condițiile la Licența de emisie seria
A MMI nr. 002140 din 24.07.2020, eliberate „A. VIDEO-CONTENT” SRL pentru postul de
televiziune „Cinema 1”, prin schimbarea denumirii postului de televiziune din: „Cinema 1” în
„CTC” (PRO (7) – A. URSU-ANTOCI, T. BURAGA, A. COZMA, L. MANOLE, I. ROBU, D.
VICOL și L. VIZIRU; CONTRA (2) – C. MIHALACHE și Iu. ROȘCA).
1.2. A aproba elementele de identificare ale serviciului media audiovizual al postului de
televiziune „CTC” (PRO (7) – A. URSU-ANTOCI, T. BURAGA, A. COZMA, L. MANOLE, I.
ROBU, D. VICOL și L. VIZIRU; CONTRA (2) – C. MIHALACHE și Iu. ROȘCA), conform
graficii:

2. A admite cererea f/nr. din 24 martie 2021 a „MEDIA PRODUCTION TV” SRL,
fondatoarea postului de televiziune „DTV” (PRO (7) – A. URSU-ANTOCI, T. BURAGA, A.
COZMA, L. MANOLE, I. ROBU, D. VICOL și L. VIZIRU; CONTRA (2) – C. MIHALACHE
și Iu. ROȘCA).
2.1. A reperfecta (cu eliberarea unor formulare noi) Condițiile la Licența de emisie seria
A MMI nr. 002149 din 20.09.2019, eliberate „MEDIA PRODUCTION TV” SRL pentru postul
de televiziune „DTV”, prin schimbarea denumirii postului de televiziune din: „DTV” în „РЕН
TV” (PRO (7) – A. URSU-ANTOCI, T. BURAGA, A. COZMA, L. MANOLE, I. ROBU, D.
VICOL și L. VIZIRU; CONTRA (2) – C. MIHALACHE și Iu. ROȘCA).
2.2. A aproba elementele de identificare ale serviciului media audiovizual al postului de
televiziune „РЕН TV” (PRO (7) – A. URSU-ANTOCI, T. BURAGA, A. COZMA, L.
MANOLE, I. ROBU, D. VICOL și L. VIZIRU; CONTRA (2) – C. MIHALACHE și Iu.
ROȘCA), conform graficii:

3. A declara nevalabile Condițiile la licențele de emisie: seria A MMI nr. 002140 din
24.07.2020, eliberate „A. VIDEO-CONTENT” SRL pentru postul de televiziune „Cinema 1”, și
seria A MMI nr. 002149 din 20.09.2019, eliberate „MEDIA PRODUCTION TV” pentru postul
de televiziune „DTV”.
4. Modificările respective vor fi introduse în Registrul de licențiere.
5. Prezenta decizie poate fi contestată cu o cerere prealabilă la Consiliul Audiovizualului
în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei. În ordine de contencios administrativ,
decizia poate fi contestată la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău, str.
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Kiev nr. 3), în termen de 30 de zile din data comunicării răspunsului cu privire la cererea
prealabilă sau din data expirării termenului prevăzut pentru soluționarea acesteia.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare.
7. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi publicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.

PREȘEDINTE

Ala URSU-ANTOCI
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