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DECIZIA nr. 18/122
din 21 iunie 2018
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislației
în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
La 25 mai 2018 a fost efectuată monitorizarea activității,,INET TEHNO” SRLdin orașul Strășeni.În
urma verificării s-a constatat că ,,INET TEHNO” SRL nu desfășoară activitate de retransmisie a posturilor
de televiziune, ci oferă în locațiune rețelele sale „STV IT COMPANY” SRL, deținătoarea Autorizației de
retransmisie seria AB nr. 000209 din 23.12.15.
Pentru a confirma acest lucru, reprezentanții întreprinderilor nominalizate au prezentat contracte de
prestare a serviciilor, în care este menționat faptul că distribuirea posturilor TV prin rețelele de cablu este
realizată de „STV IT COMPANY” SRL, iar ,,INET TEHNO” SRL efectuează doar deservirea tehnică a
rețelelor de cablu pe care le-a dat în locațiune.
Prezentă la ședință, administratorul „STV IT COMPANY” SRL, Ala Andon, a confirmat existența
unui contract de locațiune între ,,INET TEHNO” SRL și „STV IT COMPANY” SRL.
La 04 iunie 2018, urmare a unui control inopinat, în satulZubrești, r-nul Strășeni,a fost constatată
activitatea ilegală de retransmisie a posturilor TV de către „REMIG-F” SRL.
Este de menționat că „REMIG-F” SRL a activat anterior în baza Autorizației de retransmisie seria
AB nr. 000156 din 29.03.12, al cărei termen de valabilitate însă a expirat la 29.03.18.
Astfel, la momentul efectuării monitorizării, întreprinderea menționată retransmitea ilegal 19 posturi
TV.
Prezent la ședință, reprezentantul „REMIG-F” SRL, Tudor Filimon, a declarat că imposibilitatea
obținerii unei noi autorizații de retransmisie se datorează expirării termenului de valabilitate a procurii pe
care o deținea de la Elena Filimon, care este directorul și fondatorul întreprinderiiși care, în prezent, se află
peste hotarele țării. Totodată, reprezentantul „REMIG-F” SRL a recunoscut că desfășoară în continuare
activitate de retransmisie a posturilor de televiziune prin rețeaua de cablu a „REMIG-F” SRL.
În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA au menționat că, în pofida argumentelor aduse de către
reprezentantul„REMIG-F” SRL,este evident faptul că întreprinderea respectivă desfășoară activitate ilegală
de retransmisie a posturilor de televiziune, în lipsa unei autorizații eliberată de Consiliul Coordonator al
Audiovizualului.
La 07 iunie 2018, în comuna Trușeni, mun. Chișinău, a fost constatată activitatea ilegală de
retransmisie a posturilor TV de către „Megan-TV” SA, întreprindere ce nu dețineautorizație de retransmisie
eliberată deCCA.
Anterior, „Megan-TV” SA a activat în baza Autorizației de retransmisie seria AB nr. 000062 din
26.11.2008, al cărei termen de valabilitate a expirat la 26.11.2014. Astfel, la momentul efectuării
monitorizării, întreprinderea menționată retransmitea ilegal 30 de posturi TV.
Totodată, este de menționat că „Megan-TV” SA retransmite, contrar prevederilor art. 9 alin. (21) din
Codul audiovizualului, programe televizate ale postului de televiziune РТР Планета, 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.
Prin scrisoarea nr. 05-13 din 18.06.2018, acționarulși președintele Consiliului societății „Megan-TV”
SA, ArcadieMaican, a comunicat următoarele:„Megan-TV” SA se află în proces deinsolvabilitate șinu are
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acces la studioul TV care se află în incinta primăriei com. Trușeni, mun. Chișinău,din motivul că studioul
TVa fost sechestrat de primărie din anul 2014; din luna decembrie a anului 2013 nu se percep taxelunare de
abonament pentru serviciile prestate; administratorul de insolvabilitate a eliberat din serviciu toți angajații cu
data de 01.01.2014; acționarii întreprinderii depun eforturi pentru a redresa situația și a intra în posesia
rețelei de cablu și a primi autorizație de retransmisie.
În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA au considerat insuficiente motivele invocate de
cătreacționarul și președintele Consiliului societății „Megan-TV” SA, ArcadieMaican, prezent la ședința
publică.
În perioada 24 mai – 05 iunie 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: „TV
SAT”SRL, ,,Tele Luci” SRL, „JELANSTE” SRL, ,,CosComSat” SRL, ,,SPACE MEDIA” SRL, ,,ARTCLUB” SRL, „ARSACO” SRL, „REVAFAR-COM” SRL, „Spectral Grup” SRL, „UPLINK” SRL,
„REBDACONS”SRL, „OLVELTEL”SRL, „EXCELENTER-COM” SRL, „TERINIS-PLUS” SRL, „TV
REPUBLICA”SRL și,,BETATVCOM” SRL.
Monitorizarea a avut drept scop verificarea respectării cerințelor legislației din domeniul
comunicației audiovizuale, a condițiilor la autorizația de retransmisie și a deciziilor CCA.
Rezultatele monitorizării au atestat că mai mulți distribuitori de servicii nu respectă Oferta serviciilor
de programe aprobată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
Luând în considerare faptul că posturile de televiziune„Impact TV”, „10 TV”și„Ru TV Moldova”șiau sistat pentru o anumită perioadă activitatea, lipsa respectivelor posturi TV din emisia unor distribuitori de
servicii nu poate fi catalogată drept încălcare a prevederilor legislației audiovizuale.
I. „SPACE MEDIA” SRL (fondatoarea studioului de televiziune „SPACE MEDIA” din
satulSusleni,r-nul,Orhei) 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, SUA, Canada, precum și în statele care
nu au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.
La 24 mai 2018 a fost efectuată monitorizarea activității distribuitorului de servicii „SPACE
MEDIA” SRL, atât la sediul „SPACE MEDIA” SRL, cât și la un abonat al întreprinderii respective.
Pentru confirmarea faptului că Actul de Monitorizare privind respectarea cerințelor legislației din
domeniul comunicației audiovizuale din 24 mai 2018 a fost întocmit la domiciliul unui abonat al „SPACE
MEDIA” SRL, angajații CCA au făcut o fotocopie de pe ordinul de plată a serviciilor prestate de
către„SPACE MEDIA” SRL.
Prin scrisoarea f/nr. din 20 iunie 2018, „SPACE MEDIA” SRL a solicitat amânarea examinării
chestiunii pentru o ședință publică ulterioară.
În cadrul ședinței publice, membrii CCA au decis, prin consens, amânarea examinării chestiunii
pentru următoarea ședință.
II. „Tele-Luci” SRL (fondatoarea studioului de televiziune „OTV” din or. Orhei și satul Pelivan, rnul Orhei) nu respectă Condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000194 din 12.06.14 (Anexele
nr. 1și 2, Ofertele serviciilor de programe retransmise aprobate prin Decizia CCA nr. 35/203 din
19decembrie 2016). Și anume:
Pachetul analogic din satul Pelivan, r-nul Orhei
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu este retransmis un post TV: Impact TV.
Pachetul digital din orașul Orhei
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 7 posturi TV: Impact TV, Ren
Moldova, Ru TV Moldova, TV Prim, UA TV,24 ДокșiМатчПланета.
- în afara ofertei este retransmis un post TV: Доктор.
La 24 mai 2018 a fost efectuată monitorizarea activității distribuitorului de servicii „Tele Luci” SRL,
atât la sediul „Tele Luci” SRL, cât și la un abonat al întreprinderii respective.
În conformitate cu Nota explicativă din Actul de Monitorizare privind respectarea cerințelor
legislației din domeniul comunicației audiovizuale din 24mai 2018,directorul „Tele-Luci” SRL, Cornel
Marandiuc,aexplicat că la momentul verificării pachetului digital din orașul Orhei, posturile TV Primși
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МатчПланетаnu erau retransmise din lipsa sursei de semnal, iar postul de televiziune UA TV a trecut într-un
alt format.
Prezent laședință, directorul„Tele-Luci” SRL, Cornel Marandiuc, a prezentat o
scrisoareconfirmativă care atestă că postul de televiziune 24 Doc și-a schimbat denumirea în Доктор.
III. „CosComSat” SRL (fondatoarea studioului de televiziune „TV Select” din satele Seliște și
Brăviceni, r-nul Orhei) nu respectă Condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000252 din
27.09.17 (Anexa nr. 1, Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 23/165 din
27 septembrie 2017). Și anume:
Satul Brăviceni, r-nul Orhei
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 4 posturi TV: Impact TV, Ru TV
Moldova, Bravoși TVC 21;
- în afara ofertei este retransmis un post TV: Gurinel TV.
Satul Seliște, r-nul Orhei
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 5 posturi TV: Bravo, Impact TV,
Moldova 2, TVC 21 și Ru TV Moldova;
- în afara ofertei este retransmis un post TV: Gurinel TV.
În conformitate cu Nota explicativă din Actul de Monitorizare privind respectarea cerințelor
legislației din domeniul comunicației audiovizuale din 24mai 2018, directorul „CosComSat” SRL, Fiodor
Lungu,a explicat că la momentul verificării, posturile Ru TV Moldova, Impact TV și TVC 21 nu erau
retransmise din lipsa sursei de semnal.
Prezent la ședința publică, directorul „CosComSat” SRL, Tudor Lungu, a menționat că, din cauza
recepționării defectuoase a postului de televiziune Bravo, a decis înlocuirea acestuia cu postul de televiziune
Gurinel TV.
IV. „TV SAT” SRL (fondatoarea studioului de televiziune „TV SAT” din or. Orhei) nu respectă
Condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000200 din 04.03.15 (Anexa nr. 12, Oferta serviciilor
de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 27/193 din 07noiembrie 2017). Și anume:
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 4 posturi TV: Cinema, Pro 2, Ru
TV Moldova și ViasatNature;
- în afara ofertei sunt retransmise 3 posturi TV:Orhei TV, Нашелюбимоекиноși Star Cinema.
Este de menționat că monitorizarea a avut loc la sediul „Metical” SRL, întreprinderea nominalizată
oferă în locațiune rețelele sale „TV SAT” SRL, deținătoarea Autorizației de retransmisie seria AB nr.
000200 din 04.03.15.
Pentru a confirma acest lucru, reprezentanții respectivelor întreprinderi au prezentat contracte de
prestare a serviciilor, prin care„Metical” SRL efectuează doar deservirea tehnică a rețelelor de cablu pe care
le-a dat în locațiune „TV SAT” SRL.
Prezent la ședința publică, directorul „TV SAT”, Sergiu Castraveț, a menționatcă deja a pregătit
pachetul de documente pentru reperfectarea Condițiilor la Autorizația de retransmise prin aprobarea Ofertei
serviciilor de programe. Referitor la postul TVНашелюбимоекино, reprezentantul „TV SAT”a menționat că
acesta este confundat cu postul de televiziuneНашекино, iar posturile Orhei TV și Star Cinema vor fi
incluse în Oferta a serviciilor de programe care va fi propusă spre aprobare CCA în viitorul apropiat.
V. „ART-CLUB” SRL (fondatoarea studioului de televiziune „ART-TV” din or. Strășeni) nu
respectă Condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000193 din 20.06.14 (Anexa nr. 1, Oferta
serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 9/51 din 05aprilie 2018). Și anume:
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 4 posturi TV: Ru TV Moldova, 10
TV, Art TV și TV 5 Monde;
- în afara ofertei sunt retransmise 2 posturi TV: România TV și Дача ТВ.
Prezent la ședința publică, directorul „ART-CLUB” SRL, Dumitru Triboi, a menționat că posturile
de televiziune Ru TV Moldova, 10 TV și Art TVnu erau retransmise din lipsă de semnal, iar pentru posturile
de televiziune România TV și Дача ТВexistă contracte de retransmisie și acestea vor fi incluse în Oferta
serviciilor de programe care va fi propusă spre aprobareCCA într-o ședință publică ulterioară.
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VI. „ARSACO” SRL (fondatoarea studioului de televiziune „AS-TV” din s. Cojușna, r-nul Strășeni)
nu respectă Condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000222 din 17.05.16 (Anexa nr. 1, Oferta
serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 14/78 din 17mai 2016). Și anume:
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu este retransmis un post TV: Impact TV;
- în afara ofertei sunt retransmise 5 posturi TV: Moldova 2, ITV, Exclusiv TV, Canal Regional și
Fox.
VII. „UPLINK” SRL (fondatoarea studioului de televiziune „UPLINK”)nu respectă Condițiile la
Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000253 din 07.11.17 (Anexele nr. 3 și 5, Ofertele serviciilor de
programe retransmise aprobate prin Decizia CCA nr. 9/51 din 05aprilie 2018).Și anume:
Satul Puhoi, r-nul Ialoveni
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise2 posturi TV: RuTV Moldova și
Русскийиллюзион;
- în afara ofertei sunt retransmise 2 posturi TV: Zona M și Перец.
Satul Țâpala, r-nul Ialoveni
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 3 posturi TV: RuTV Moldova,
Agro TV Moldova și Усадьба.
Prezent la ședința publică, reprezentantul „UPLINK” SRLa menționat că pentru posturile TV care
sunt retransmise în afara Ofertei serviciilor de programe din satul Puhoi, r-nul Ialoveni – Zona M și
Перец,deține contracte de retransmisieiși, în cel mai apropiat timp, vor fi operate modificări în Oferta
serviciilor de programe. În cazul Ofertei serviciilor de programe din satul Țâpala, r-nul Ialoveni, posturile
TV nu au fost retransmise din motivul unordefecțiuni tehnice.
VIII. „TV REPUBLICA” SRL (fondatoarea studioului de televiziune „TV REPUBLICA”)nu
respectă Condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000197 din 21.11.14 (Anexa nr. 12, Oferta
serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 12/80 din 04 mai 2018). Și anume:
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 58de posturi TV: Accent TV, Agro
TV Moldova, Alfa&Omega, A-One, Bolt, Busuioc TV, Epoque, Euro TV, Europa Plus Moldova, Eurosport
1, Favorit TV, FilmUADrama, Fishing&Hunting, Flor TV, Fox, Kanal D, Kvartal TV, Minimax,N 24 Plus,
Național TV Ocean-TV, Popas TV, Pro 2, RTG, Ru TV Moldova, Speranța TV, Star Cinema, Star Family,
TV 5 Monde, TV8, TV Drochia, WorlFashion Channel, Zona M, В гостях у сказки, Вашуспех,
Детскиймир, Доктор, Жара, Живи,Зоопарк, Киносерия,Кухня ТВ, ЛяМинор, Матч! Планета,МИР
ТВ,Мужскоекино,Мужской, МузСоюз, Мульт, Перец International, ПингвинЛоло, Радостьмоя,
Родноекино, Союз,Спас, ТайныГалактикиși ТелеКлуб;
- în afara ofertei sunt retransmise 2 posturi TV: НашеНовоеКиноși МояПланета.
Totodată, este de menționat că monitorizarea a avut loc la sediul „Altnet-C.C.” SRL, întreprinderea
nominalizată oferă în locațiune rețelele sale „TV REPUBLICA” SRL, deținătoarea Autorizației de
retransmisie seria AB nr. 000197 din 21.11.14.
Pentru a confirma acest lucru, reprezentanții respectivelor întreprinderi au prezentat contracte de
prestare a serviciilor, în care este menționat faptul că distribuirea posturilor TV prin rețelele de cablu este
realizată de „TV REPUBLICA” SRL, iar „Altnet- C.C.” SRL efectuează doar deservirea tehnică a rețelelor
de cablu pe care le-a dat în locațiune.
În conformitate cu Nota explicativă din Actul de Monitorizare privind respectarea cerințelor
legislației din domeniul comunicației audiovizuale din 05 iunie 2018, directorul „Altnet- C.C.” SRL,
Slivinski Sergiu,a explicat că din data de 01 iunie 2018,„Altnet- C.C.” SRL a trecut la un alt furnizor de
fluxuri (semnal) digitale și din această cauză posturile TV respective au fost nefuncționale.
IX.„BETATVCOM” SRL (fondatoarea studioului de televiziune „BETATVCOM” din mun.
Chișinău) nu respectă Condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr.000220 din 03.07.15(Anexa nr. 1,
Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 26/151 din 07octombrie 2016). Și
anume:
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 10 posturi TV: Ru TV Moldova,
Шансон ТВ, TVR Moldova, Canal 2, Canal 3, N 4, CTC Mega, Familia Domashniy, Moldova 1și Pro 2.
În conformitate cu Nota explicativă din Actul de Monitorizare privind respectarea cerințelor
legislației din domeniul comunicației audiovizuale din 05 iunie 2018,directorul „BETATVCOM”
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SRL,Alexei Furduiu, a explicat că la momentul verificării, posturile CTC Mega, Moldova 1, Canal 3, Canal
2, FamiliaDomashniy, TVR Moldova și N4 nu erau retransmise din cauza lucrărilor deprofilaxie efectuate în
perioada 05-08 iunie 2018de către ÎS „RADIOCOMUNICAȚII”, care este furnizorul de semnal al studioului
TVpentru posturile de televiziune menționate.
X. „OLVELTEL” SRL (fondatoarea studioului de televiziune „OLVELTEL” din s. Ulmu, r-nul
Ialoveni) nu respectă Condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000242 din 27.04.17 (Anexa nr.
1, Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 7/45 din 27aprilie 2017). Și
anume:
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 2 posturi TV: Pro 2șiAgro TV
Moldova.
Prezent la ședința publică, directorul „OLVELTEL” SRL, VeaceslavDrucianu, a menționat că postul
de televiziune Pro 2 nu este retransmis din motivul unei defecțiuni tehnice, iar pentru postul de televiziune
Agro TV Moldova nu a fost furnizat utilajul necesar din partea radiodifuzorului.
XI. „EXCELENTER-COM” SRL (fondatoarea studioului de televiziune „DELTA” din mun.
Chișinău) nu respectă Condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000170 din 21.12.12 (Anexa nr.
1, Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 14/79 din 17mai 2016). Și
anume:
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 4 posturi TV: Ru TV Moldova,
Canal 3, Favorit TV și Детскиймир;
- în afara ofertei sunt retransmise 2 posturi TV: ITV și Docu Box.
Prin scrisoarea f/nr. din 19 iunie 2018, administratorul „EXCELENTER-COM” SRL a solicitat
examinarea chestiunii în absența lui.
XII. „TERINIS-PLUS” SRL (fondatoarea studioului de televiziune „Bubuieci TV” din com.
Bubuieci, mun. Chișinău) nu respectă Condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000176 din
22.04.13(Anexa nr. 1, Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 12/59 din
15 aprilie 2016).Și anume:
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 4 posturi TV: Ru TV Moldova,
Impact TV, Pro 2și Orhei TV.
Prezent la ședința publică, directorul „TERINIS-PLUS” SRL, Sergiu Căpățină, a menționat că
posturile de televiziune nu sunt retransmisie din motivul unor defecțiuni tehnice.
XIII. „Spectral Grup” SRL (fondatoarea studioului de televiziune „Extra TV” din s. Bardar, r-nul
Ialoveni) nu respectă Condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000232 din 19.12.16 (Anexa nr.
1, Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 35/204 din 19 decembrie 2016).
Și anume:
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu este retransmis un post TV: Bravo;
- în afara ofertei este retransmisun post TV: Exclusiv TV.
Prezent la ședința publică, reprezentantul „Spectral Grup” SRL, Andrei Luchița, a menționat că, dat
fiind faptul că postul de televiziune Bravoși-a sistat emisia, a decis să substituie respectivul post TV cu
postul de televiziune Exclusiv TV, pentru care deține contract de retransmisie.
XIV. „REVAFAR-COM” SRL (fondatoarea studioului de televiziune „Bon TV” din s. Zâmbreni, rnul Ialoveni) nu respectă Condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000208 din 08.12.15 (Anexa
nr. 1, Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 41/210 din 08 decembrie
2015). Și anume:
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu este retransmis un post TV: Ru TV Moldova;
- în afara ofertei este retransmis un post TV: Ru TV (Ru).
XV. „REBDACONS” SRL (fondatoarea studioului de televiziune „Rise-TV” din s. Costești, r-nul
Ialoveni) nu respectă Condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000240 din 24.04.17 (Anexa nr.
1, Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 6/34 din 24 martie 2017). Și
anume:
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- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 4 posturi TV: 10 TV, Etno TV,
Realitatea TV România și Moldova 2;
- în afara ofertei este retransmis un post TV: Pro 2.
Prezent la ședința publică,reprezentantul „REBDACONS” SRL a menționat că postul Moldova 2 este
preluat de la ÎS „RADIOCOMUNICAȚII” și la momentul monitorizăriifurnizorul de semnal efectua lucrări
tehnice; postul Realitatea TV România este retransmis conform Ofertei serviciilor de programe, iar pentru
postul TV Pro 2există un contract de retransmisie și în viitorul apropiat va fi inclus în Oferta serviciilor de
programe retransmise.
În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA au atenționat, prin consens, distribuitorii de servicii
„Tele-Luci” SRL, „CosComSat” SRL, „TV SAT” SRL, „ARSACO” SRL, „UPLINK”
SRL,„BETATVCOM” SRL, „BETATVCOM” SRL, „OLVELTEL” SRL, „EXCELENTER-COM” SRL,
„TERINIS-PLUS” SRL, „Spectral Grup” SRLși „REBDACONS” SRLasupra respectării cu strictețe a
Ofertei serviciilor de programe retransmise aprobată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
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 15.000 de lei„REMIG-F” SRL,conform dispoziției art. 38
alin. (5) lit. a) din Codul audiovizualului, pentruretransmisia serviciilor de programe fără autorizație de
retransmisie(PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu.
COLESNIC, D. CURNIC, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
2. A sancționa cu amendă în mărime de 15.000 de lei„Megan-TV” SA, conform dispoziției art. 38
alin. (5) lit. a) din Codul audiovizualului, pentru retransmisia serviciilor de programe fără autorizație de
retransmisie(PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu.
COLESNIC, D. CURNIC, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
2.1A sancționa cu amendă în mărime de 40.000 de lei„Megan-TV” SA din com. Trușeni, mun.
Chișinău, conform dispoziției art. 38 alin. (61) din Codul audiovizualului, pentru nerespectarea prevederilor
art. 9 alin. (21) din Codul audiovizualului (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T.
BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, D. CURNIC, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
3. A sancționa cu amendă în mărime de 5.000 de lei„TVREPUBLICA” SRL (fondatoarea studioului
de televiziune „TV REPUBLICA”), conform art. 38 alin. (3) lit. b) din Codul audiovizualului, pentru
nerespectarea Ofertei serviciilor de programe retransmise (Anexa nr. 12, Oferta serviciilor de programe
retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 12/80 din 04 mai 2018)(PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O.
BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, D. CURNIC, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
4.„SPACE MEDIA” SRL și„Megan-TV” SA 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. A obliga „Megan-TV” SA și „REMIG-F” SRL să stopeze, în termen de 3 zile de la data aducerii la
cunoștință prin scrisoare recomandată а prezentei decizii, activitatea de retransmisie a posturilor de
televiziune până la obținerea tuturor actelor necesare pentru această activitate.
6.„Megan-TV” SAși „REMIG-F” SRL vor prezenta, în termen de 3 zile din momentul aducerii la
cunoștință a prezentei decizii, un raport despre măsurile întreprinse în vederea lichidării încălcărilor atestate.
7. A sesiza organele competente, potrivit legislației în vigoare, privind desfășurarea activității ilegale
(retransmisia posturilor TV) fără deținerea autorizației de retransmisie și a contractelor de retransmisie de
către „Megan-TV” SA (com. Trușeni) și „REMIG-F” SRL (s. Zubrești, r-nul Strășeni).
8. „Tele-Luci” SRL, „CosComSat” SRL, „TV SAT” SRL, „ART-CLUB” SRL, „ARSACO” SRL,
„UPLINK” SRL, „TV REPUBLICA” SRL, „EXCELENTER-COM” SRL, „Spectral Grup” SRL,
„REVAFAR-COM” SRL și „REBDACONS” SRLvor stopa imediat retransmisia posturilor TV care nu sunt
prevăzute în Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată de CCA.
9.„REMIG-F” SRL, „Megan-TV” SAși„TVREPUBLICA” SRLvor prezenta, în termen de 30 zile din
momentul publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, dovada achitării amenzii.
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9.1 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).
10.A efectua o monitorizare repetată privind executarea prezentei decizii la următoarele întreprinderi:
Megan-TV” SA,„REMIG-F” SRL,„TV SAT” SRLși „TV REPUBLICA”SRL (PRO – (8) UNANIM – D.
VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, D. CURNIC, C. DUCA și O.
GUȚUȚUI).
11.Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția control și digitalizare și Serviciul
economie, finanțe și evidență contabilă.
12.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.
13.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.
14.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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