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DECIZIA nr. 29/187
din 09 noiembrie 2018
Cu privire la activitatea postului de televiziune „Gold TV”
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a eliberat, prin Decizia nr. 5 din 31.01.2012, licență de
emisie „AER-COMUNICAȚIE GRUP” SRL pentru postul de televiziune „Gold TV”, al cărui serviciu
de programe urma a fi difuzat prin distribuitorii de servicii din țară.
Este de menționat că Licența de emisie seria AA nr. 082867, eliberată „AER-COMUNICAȚIE
GRUP” SRL pentru postul de televiziune „Gold TV”, a expirat la 31.01.2018.
Până în prezent, administratorul „AER-COMUNICAȚIE GRUP” SRL nu a depus nicio cerere cu
privire la încetarea activității postului de televiziune „Gold TV”.
Direcția Control și Digitalizare a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, la 21 octombrie
2018, a efectuat un control inopinat la distribuitorul de servicii „Andridan Impex” SRL din comuna
Băcioi, municipiul Chișinău, unde a constatat că în lista ofertei serviciilor de programe retransmise a
acestuia se regăsește și postul de televiziune „Gold TV”.
Reieșind din cele constate de către Direcția Control și Digitalizare, postul de televiziune „Gold
TV” își desfășoară ilegal activitatea din 31.01.2018 până în prezent.
Astfel, art. 38 alin. 5 lit. a) din Codul Audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 prevede
expres:
„(5) Se sancționează cu amendă de la 15 000 de lei la 20 000 de lei radiodifuzorii și distribuitorii
de servicii care au comis următoarele încălcări:
a) transmisia/retransmisia serviciilor de programe fără licență de emisie sau autorizație de
retransmisie”.
Prezent la ședință, reprezentantul „AER-COMUNICAȚIE GRUP” SRL și-a exprimat regretul că
nu a fost depusă în termenele legale cererea de prelungire a licenței de emisie pentru postul de televiziune
„Gold TV”, dând, totodată, asigurări că pe viitor nu vor mai admite astfel de încălcări.
În cadrul dezbaterilor publice, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Dragoș
Vicol, a menționat că este o situație alarmantă că postul de televiziune „Gold TV” a activat o perioadă
atât de îndelungată fără licență de emisie, încălcând astfel grav legislația audiovizuală, fapt pentru care a
solicitat sancționarea respectivului post de televiziune.
În temeiul celor constatate și în conformitate cu prevederile art. 23, 37, 38 alin. (5) lit. a) din
Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale Statutului CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, și ale Regulamentului cu privire la procedura
și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator
al Audiovizualului
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DECIDE:
1. A sancționa cu amendă în mărime 15.000 lei „AER-COMUNICAȚIE GRUP” SRL, conform
dispoziției art. 38 alin. (5) lit. a) din Codul audiovizualului, pentru transmisia serviciului de programe
fără licență de emisie (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V.
COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
2. A obliga „AER-COMUNICAȚIE GRUP” SRL să stopeze, în termen de 3 zile de la data
aducerii la cunoștință prin scrisoare recomandată а prezentei decizii, activitatea de transmisie a
serviciului de programe al postului de televiziune „Gold TV”, până la obținerea tuturor actelor necesare
pentru această activitate.
3. „AER-COMUNICAȚIE GRUP” SRL va prezenta, în termen de 30 zile din momentul
publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, dovada achitării amenzii.
3.1 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).
4. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare,
Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă și Direcția juridică și reglementări.
5. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a
Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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