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DECIZIA nr. 11/78
din 08 iunie 2017
Cu privire la prezentarea de către radiodifuzori
și distribuitori de servicii a rapoartelor de activitate pentru anul 2016
În conformitate cu prevederile art. 66 alin. (7) din Codul audiovizualului, ale Deciziei
CCA nr. 12 din 25.01.2011, modificată prin Decizia CCA nr. 35/176 din 29.09.2015, și ale
condițiilor la licențele de emisie și autorizațiile de retransmisie, radiodifuzorii și distribuitorii de
servicii trebuie să prezinte la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, pînă la 01 mai a anului
următor celui de referință, rapoarte de activitate.
Până în prezent nu au prezentat rapoarte anuale următorii radiodifuzori: „TIVIRAIN”
SRL, „SG MEDIA M 1” SRL, Compania „A.VIDEO-CONTENT” SRL, „TV-Comunicații
Grup” SRL, „FLUCTUS” SRL și „GERMES-NORD” SRL.
„Timpuri Noi” SRL și „DIALOG-PERFORM” SRL au prezentat rapoartele anuale la 30
mai 2017, iar „HB MEDIA” SRL, ÎCS „JURNAL DE CHIȘINĂU PLUS” SRL, „Pro Media”
SRL, „OOH MEDIA” SRL și „Megaradio” SRL au prezentat rapoartele anuale la 07 iunie 2017,
cu depășirea termenului legal.
Totodată, este de menționat că toți distribuitorii de servicii au prezentat rapoartele anuale
în termenul stabilit de legislația în vigoare.
Condițiile la licența de emisie obligă titularul licenței: „să prezinte Consiliului
Coordonator al Audiovizualului darea de seamă anuală până la 1 mai a anului următor celui de
referință”.
Art. 38 alin. (3) din Codul audiovizualului prevede expres: „Se sancționează cu amenzi
de la 5000 de lei la 10.000 de lei radiodifuzorii care au comis următoarele încălcări: c)
neprezentarea, până la 1 martie a fiecărui an, a rapoartelor de activitate anuale și a
contractelor de retransmisie a serviciilor de programe”.
În cadrul ședinței publice, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului au
atenționat radiodifuzorii care au prezentat rapoartele anuale cu depășirea termenului legal să
respecte cu stricteţe prevederile legislaţiei audiovizuale.
Luând în considerare cele expuse, ca urmare a dezbaterilor publice, în baza prevederilor
art. 37-40 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 și ale Statutului CCA,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A aplica amendă în valoare de 5.000 de lei „TIVIRAIN” SRL, fondatoarea postului de
televiziune „TV RAIN”, pentru neprezentarea la termenul stabilit a raportului de activitate anual,
în conformitate cu art. 38 alin. (3) lit. c) din Codul audiovizualului (PRO – (9) UNANIM – D.
VICOL, D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C.
DUCA, O. GUŢUŢUI şi M. ONCEANU-HADÂRCĂ).
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2. A acorda un termen suplimentar, de 3 (trei) zile, „SG MEDIA M 1” SRL, fondatoarea
postului de televiziune „MBC”, pentru prezentarea raportului de activitate pentru anul 2016
(PRO – (5) – A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA, O. GUŢUŢUI şi M. ONCEANUHADÂRCĂ; CONTRA – (4) – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN şi Iu. COLESNIC).
3. A aplica amendă în valoare de 5.000 de lei Companiei „A.VIDEO-CONTENT” SRL,
fondatoarea postului de televiziune „A. Film”, pentru neprezentarea la termenul stabilit a
raportului de activitate anual, în conformitate cu art. 38 alin. (3) lit. c) din Codul audiovizualului
(PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A.
COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA, O. GUŢUŢUI şi M. ONCEANU-HADÂRCĂ).
4. A aplica amendă în valoare de 5.000 de lei „TV-Comunicații Grup” SRL, fondatoarea
postului de televiziune „RTR Moldova”, pentru neprezentarea la termenul stabilit a raportului de
activitate anual, în conformitate cu art. 38 alin. (3) lit. c) din Codul audiovizualului (PRO – (9)
UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N.
DAMASCHIN, C. DUCA, O. GUŢUŢUI şi M. ONCEANU-HADÂRCĂ).
5. A acorda un termen suplimentar, de 3 (trei) zile, „FLUCTUS” SRL, fondatoarea postului
de radio „Datina FM”, pentru prezentarea raportului de activitate pentru anul 2016 (PRO – (5) –
A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA, O. GUŢUŢUI şi M. ONCEANU-HADÂRCĂ;
CONTRA – (4) – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN şi Iu. COLESNIC).
6. A aplica amendă în valoare de 5.000 de lei „GERMES-NORD” SRL, fondatoarea
postului de radio „Radio 7/Радио 7”, pentru neprezentarea la termenul stabilit a raportului de
activitate anual, în conformitate cu art. 38 alin. (3) lit. c) din Codul audiovizualului (PRO – (9)
UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N.
DAMASCHIN, C. DUCA, O. GUŢUŢUI şi M. ONCEANU-HADÂRCĂ).
7. Administratorii radiodifuzorilor: „TIVIRAIN” SRL, Compania „A.VIDEO-CONTENT”
SRL, „TV-Comunicații Grup” SRL și „GERMES-NORD” SRL vor prezenta, în termen de 10
zile din momentul publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
raportul anual de activitate pentru anul 2016.
8. Radiodifuzorii: „TIVIRAIN” SRL, Compania „A.VIDEO-CONTENT” SRL, „TVComunicații Grup” SRL și „GERMES-NORD” SRL vor prezenta, în termen de 10 zile din
momentul publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, dovada
achitării amenzii.
9. În conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 96 din 17.10.2008, întreprinderile
audiovizuale menționate vor comunica publicului motivele și obiectul sancțiunii, în conformitate
cu legislația în vigoare.
10. Datele bancare pentru achitarea amenzilor (amenda va fi achitată în termen de 10 zile de
la data aducerii la cunoştinţă a prezentei decizii):
Cod fiscal: 1006601000037
Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
Adresa băncii: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 7
Codul IBAN: MDXXTR G AAA 143111 LLLL 0000
„XX” – codul de control, care se formează conform Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului
de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 157 din 1 august 2013 „Regulamentul cu
privire la Transferul de credit” (cod numeric);
„LLLL” – cod ce descifrează codul localităţii conform CUATM (cod numeric).
11. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare și
Direcția Juridică și Reglementări.
12. 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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