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DECIZIA nr. 20/132
din 13 iulie 2018
Cu privire la modul de executare a prevederilor
legislației n vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie
La 24 mai 2018, în temeiul art. 37 alin. (3) lit. a) din Codul audiovizualului și condițiile la
autorizația de retransmisie, a fost monitorizată activitatea distribuitorului de servicii „SPACE MEDIA”
SRL.
Monitorizarea a avut drept scop verificarea respectării cerințelor legislației din domeniul
comunicației audiovizuale, a condițiilor la autorizația de retransmisie și a deciziilor CCA.
„SPACE MEDIA” SRL (fondatoarea studioului de televiziune „SPACE MEDIA” din satul
Susleni, 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.
Este de menționat că monitorizarea activității distribuitorului de servicii „SPACE MEDIA”
SRL a fost efectuată, 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.
Totodată, este de specificat că rezultatele monitorizării au fost supuse examinării în cadrul
ședinței publice din 21 iunie 2018. Membrii CCA au decis, prin consens, amânarea examinării
chestiunii pentru o ședință publică ulterioară, în baza cererii f/nr. din 20 iunie 2018 a administratorului
„SPACE MEDIA” SRL, Teodor Doagă.
În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA și-au exprimat regretul că sunt atestate astfel de
cazuri de încălcare a prevederilor Codului audiovizualului, în pofida eforturilor depuse de Consiliul
Coordonator al Audiovizualului de a informa distribuitorii de servicii asupra respectării cu strictețe a
legislației din domeniul comunicației audiovizuale, a condițiilor la autorizația de retransmisie și a
deciziilor CCA.
În temeiul celor constatate și în conformitate cu art. 9 alin. (21), 28, 29, 37, 38, 40 din Codul
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 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 40.000 de lei „SPACE MEDIA” SRL (fondatoarea
studioului de televiziune „SPACE MEDIA” din satul Susleni, r-nul Orhei), conform dispoziției art. 38
alin. (61) din Codul audiovizualului, pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (21) din Codul
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audiovizualului (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU,
Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC, C. DUCA și O. GUŢUŢUI).
2. „SPACE MEDIA” SRL va 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.
3. „SPACE MEDIA” SRL va stopa imediat retransmisia posturilor TV care nu sunt prevăzute în
Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată de CCA.
4. „SPACE MEDIA” SRL va prezenta, în termen de 30 zile din momentul publicării prezentei
decizii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, dovada achitării amenzii.
4.1. Datele bancare pentru achitarea amenzii (întreprinderea sancționată va achita amenda în
termen de 30 zile de la data aducerii la cunoștință a prezentei decizii):
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).
5. Direcția control și digitalizare va efectua o monitorizare repetată la întreprinderea menționată
privind executarea prezentei decizii.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția control și digitalizare și
Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă.
7. 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.
8. „SPACE MEDIA” SRL va comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii în
conformitate cu prevederile art. 38 alin. (8), (10) din Codul audiovizualului.
9. 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.
10. 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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