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DECIZIA nr. 18/124
din 03 august 2017
Cu privire la modul de executare a prevederilor legislației
în vigoare și a condițiilor la autorizația de retransmisie
În perioada 17-19 mai 2017 a fost monitorizată activitatea mai multor distribuitori de
servicii. Rezultatele monitorizării au fost examinate în cadrul ședinței publice din 04.07.2017.
Totodată, prin scrisoarea nr. 01 din 30.06.2017, directorul studioului ,,Republica TV”,
Gabriela ZARA, a solicitat amânarea examinării chestiunii pe motivul aflării în străinătate.
Membrii CCA, prin consens, au acceptat această solicitare.
Întreprinderea ,,TV REPUBLICA” SRL (fondatoarea studioului de televiziune „Republica
TV” din or. Bălți) nu respectă Condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000197 din
21.11.14 (Anexa nr. 5, Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr.
6/35 din 24 martie 2017). Și anume:
- din Oferta serviciilor de programe aprobată nu sunt retransmise 15 posturi TV:
Alfa&Omega, CNL, Flor TV, MBC, Moldova-2, Național 24 Plus, Național TV, Popas TV, RT
Doc, TV 5 Monde, Zona M, Канал 24, Мир 24, Русский Экстрим și Спас;
- în afara ofertei sunt retransmise 14 posturi TV: Русский Иллюзион, Киносерия, 365
Дней, Детский, Союз, Europa Plus Moldova, STB (ucr), Еврокино, Усадьба, Мужское кино,
Домашние животные, Galaxy, TV XXI și Ностальгия.
În temeiul celor constatate și în conformitate cu art. 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 aplica amendă în valoare de 5000 lei întreprinderii „TV REPUBLICA” SRL
(fondatoarea studioului de televiziune „Republica TV” din mun. Bălți), conform 38 alin. (3) lit. b)
din Codul audiovizualului, pentru nerespectarea Ofertei serviciilor de programe retransmise
(Anexa nr. 5, Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 6/35 din
24 martie 2017) (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA, O. GUȚUȚUI și M. ONCEANU-HADÂRCĂ).
2. „TV REPUBLICA” SRL va stopa imediat retransmisia posturilor TV care nu sunt
prevăzute în Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată de CCA.
3. Distribuitorul de servicii „TV REPUBLICA” SRL va prezenta, în termen de 15 zile, din
momentul aducerii la cunoștință a prezentei decizii, un raport despre măsurile întreprinse în
vederea lichidării încălcărilor atestate.
4. Distribuitorul de servicii „TV REPUBLICA” SRL va prezenta dovada achitării amenzii
în termen de 30 de zile, din momentul aducerii la cunoștință a prezentei decizii.
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5. 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).
6. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (12) din Codul audiovizualului, prezenta
decizie este executorie de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi
atacată în instanța de judecată de către distribuitorul de servicii sancționat.
7. Direcția control și digitalizare va efectua o monitorizare repetată la întreprinderea
menționată privind executarea prezentei decizii.
8. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția control și digitalizare și
Direcția juridică și reglementări.
9. 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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