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DECIZIA nr. 37/115
din 20 august 2019
Cu privire la examinarea petiției „Content STV Media” SRL
Pe data de 22 iulie 2019, în adresa Consiliului Audiovizualului a parvenit o petiție f/nr. din
partea companiei „Content STV Media” SRL, în care se menționează că „TV REPUBLICA” SRL
retransmite fără acoperire contractuală posturile de televiziune Детский Мир, Любимое Кино,
Мир сериала, Шансон ТВ, Тайны Галактики, Загородная Жизнь, Мужской, Мир Увлечений.
În conformitate cu art. 75 alin (4) lit. a), c) și art. 83 alin. (3) lit. c) din Codul serviciilor
media audiovizuale, în perioada 31 iulie – 01 august 2019 Consiliul Audiovizualului a efectuat
monitorizarea distribuitorului de servicii media „TV REPUBLICA” SRL în localitățile: mun.
Chișinău, or. Ialoveni, or. Criuleni, or. Ungheni, or. Dondușeni și s. Iargara (r-nul Leova), prin
prisma celor invocate în petiția companiei „Content STV Media” SRL.
Rezultatele monitorizării au atestat că „TV REPUBLICA” SRL, fondatoarea studioului de
televiziune prin cablu „TV Republica”, retransmite în mun. Chișinău și or. Ialoveni posturile de
televiziune Детский Мир, Мир сериала, Шансон ТВ, Тайны Галактики, Загородная Жизнь și
Мужской; în or. Ungheni – posturile de televiziune Мужской și Мир сериала, iar în or. Criuleni,
or. Dondușeni și s. Iargara (r-nul Leova) nu a fost depistată retransmisiunea posturilor de
televiziune menționate în petiția „Content STV Media” SRL.
Urmare a analizei contractelor prezente în dosarul „TV REPUBLICA” SRL s-a stabilit că
întreprinderea are încheiat contract de retransmisiune cu AT „Intermedia” SRL pentru posturile de
televiziune Детский Мир, Мир сериала, Тайны Галактики, Загородная Жизнь și Мужской,
însă nu are acoperire contractuală pentru postul de televiziune retransmis Шансон ТВ.
Este de menționat că „Content STV Media” SRL susține că AT „Intermedia” SRL este în
drept să distribuie doar posturile de televiziune Детский Мир, Любимое Кино și Мир сериала,
conform contractului de licență încheiat cu TVDROM Limited, reprezentantul posturilor de
televiziune menționate în petiție. Totodată, „Content STV Media” SRL informează că AT
„Intermedia” SRL nu este în drept să încheie contracte de retransmisiune cu distribuitorii de
servicii media din Republica Moldova pentru posturile TV: Шансон ТВ, Тайны Галактики,
Загородная Жизнь, Мужской, Мир Увлечений.
În temeiul prevederilor art. 23 din Codul serviciilor media audiovizuale, Consiliul
Audiovizualului a solicitat, prin scrisoarea nr. 578 din 06 august 2019, AT „Intermedia” SRL
prezentarea contractelor și/sau acordurilor adiționale în original perfectate pentru anul 2019 pentru
posturile de televiziune: Шансон ТВ, Тайны Галактики, Загородная Жизнь, Мужской, Мир
Увлечений.
Prin scrisoarea nr. 19/27811 din 07 august 2019, ООО „Орион Экспресс”, reprezentantul
posturilor de televiziune Мужской, Загородная Жизнь, Тайны Галактики, Пингвин ЛоЛо și
Ваш Успех, confirmă faptul că i-a transmis companiei AT „Intermedia” SRL dreptul să încheie
contracte de retransmisiune cu distribuitorii de servicii media din Republica Moldova, conform
contractului de sub-licență nr. Субл-76/15 din 01.05.2015.

1 din 3

Decizia nr. 37/115 din 20 august 2019

În temeiul prevederilor art. 83 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, precum
și în scopul examinării obiective a tuturor circumstanțelor sesizate, Consiliul Audiovizualului a
solicitat, prin scrisoarea nr. 579 din 06 august 2019, prezentarea contractelor și/sau acordurilor
adiționale în original perfectate pentru anul 2019 ce ar confirma dreptul „TV REPUBLICA” SRL
de a retransmite postul de televiziune Шансон ТВ în mun. Chișinău și or. Ialoveni, precum și
expunerea, în scris, a opiniei referitor la cele invocate în petiție.
Prin scrisorile nr. 01/09-08-19 și 02/09-08-19 din 09 august 2019, „TV REPUBLICA”
SRL, fondatoarea studioului de televiziune prin cablu „TV Republica”, a declarat că „consideră
acțiunile/inacțiunile companiei „Content STV Media” SRL drept concurență neloială și agresivă
care vizează discreditarea intenționată a activității legale a companiei „TV REPUBLICA” SRL”.
Concomitent, „TV REPUBLICA” SRL a comunicat Consiliului Audiovizualului că
retransmite posturile de televiziune Любимое Кино, Детский Мир, Мир сериала, Тайны
Галактики, Загородная Жизнь și Мужской în baza contractului nr. 05 din 01.01.2019, încheiat
cu AT „Intermedia” SRL.
Pentru postul de televiziune Шансон ТВ, „TV REPUBLICA” SRL a prezentat copia
Acordului adițional la Contractul nr. 131 din 30 decembrie 2016, încheiat între „Radio-Star” SRL
și „TV REPUBLICA” SRL la 01 aprilie 2019.
În conformitate cu respectivul Acord adițional, „Radio-Star” SRL îi acordă „TV
REPUBLICA” SRL drepturi neexclusive de difuzare în regim de testare doar pentru perioada 01
aprilie 2019 – 30 iunie 2019 pentru unele posturi de televiziune, printre care și Шансон ТВ.
Totodată, „TV REPUBLICA” SRL afirmă că din motive tehnice a primit semnalul de test la
12.06.2019, iar la momentul depistării retransmisiunii de către „TV REPUBLICA” SRL a postului
de televiziune Шансон ТВ în mun. Chișinău și or. Ialoveni se afla în proces de negociere cu
compania „Radio-Star” SRL pentru a prelungi perioada de testare până la 01.08.2019 și a încheia
un acord privind retransmisiunea postului, începând cu data respectivă.
De asemenea, „TV REPUBLICA” SRL afirmă că începând cu 09 august 2019 a întrerupt
retransmisiunea postului de televiziune Шансон ТВ, deoarece nu a ajuns la un acord cu „RadioStar” SRL în privința condițiilor financiare, fapt despre care compania „Radio-Star” SRL a fost
notificată.
Prin scrisoarea nr. 602 din 14 august 2019, Consiliul Audiovizualului a solicitat „RadioStar” SRL să se expună pe marginea celor declarate de către „TV REPUBLICA” SRL și să
informeze Consiliul dacă i-a oferit distribuitorului de servicii dreptul de retransmitere a postului
de televiziune Шансон ТВ în mun. Chișinău și or. Ialoveni la 31 iulie 2019.
Până în prezent, „Radio-Star” SRL nu a răspuns solicitării Consiliului.
Este precizat că, conform prevederilor art. 83 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale: „în cazurile prevăzute la alin. (3) lit. b) și c), Consiliul Audiovizualului, în termen
de 15 zile lucrătoare din data depunerii sesizării ori petiției, efectuează un control privind
circumstanțele de fapt. Termenul respectiv poate fi prelungit prin decizia Consiliului
Audiovizualului cu cel mult 15 zile lucrătoare”.
Astfel, luând în considerare complexitatea cazului, în scopul unei examinări mai ample a
tuturor circumstanțelor acestuia și, totodată, în vederea asigurării posibilității părților vizate de a
se expune pe marginea celor invocate în sesizare și în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (4)
din Codul serviciilor media audiovizuale, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul
Audiovizualului

DECIDE:
1. A prelungi cu cel mult 15 zile lucrătoare termenul de efectuare a controlului privind
circumstanțele de fapt asupra petiției f/nr. din 22 iulie 2019, parvenite la Consiliul Audiovizualului
din partea „Content STV Media” SRL (PRO – (7) UNANIM – D. VICOL, A. COZMA, D.
CURNIC, O. GUȚUȚUI, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
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2. A informa subiecții interesați despre prezenta decizie.
3. Controlul asupra exercitării prezentei decizii îl exercită Direcția Control și Digitalizare.
4. 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

Dragoș VICOL
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