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DECIZIA nr. 37/220
din 30 decembrie 2016
Cu privire la modul de executare a prevederilor
legislației în vigoare şi a condiţiilor la autorizația de
retransmisie
La data de 16 noiembrie curent a fost monitorizată activitatea distribuitorului de servicii
„RAVIVALNIS” SRL.
Monitorizarea a avut drept scop verificarea respectării cerințelor legislației din domeniul
comunicației audiovizuale, a condiţiilor la autorizațiile de retransmisie şi a deciziilor CCA.
În cadrul ședinței publice din 22 decembrie curent, urmare a examinării cazului şi din
motivul lipsei reprezentantului „RAVIVALNIS” SRL la ședință, membrii CCA au decis, prin
consens, amînarea chestiunii pentru o ședință ulterioară.
Este de menționat că „RAVIVALNIS” SRL n-a oferit accesul angajaților CCA la studioul
său pentru a constata oferta posturilor TV retransmise, invocînd faptul că se află în litigiu cu
Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
Astfel, prin acțiunile sale, „RAVIVALNIS” SRL a încălcat pct. 4.1 și 3.1 lit. j) din
Condiţiile la Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000201 din 05.06.15, care prevede: „Membrii
şi angajații Consiliului Coordonator al Audiovizualului au dreptul:
 la acces în localurile instituţiei şi să inspecteze titularul Autorizaţiei de retransmisie privind
executarea condiţiilor autorizației şi a legislației în vigoare (notă: constatarea listei
posturilor de televiziune retransmise ale distribuitorului de servicii poate fi efectuată atât la
sediul/oficiul/filiala studioului, cât şi la domiciliul abonaților distribuitorului de servicii);
 să întocmească acte, procese verbale şi alte documente asupra cazurilor încălcării
legislației în vigoare din domeniul comunicației audiovizuale;
 la acces la documente şi materiale, să vizioneze toate posturile retransmise de către
distribuitor;
 să solicite şi să primească fără obstacole informația necesară privind problemele abordate;
 în cazul efectuării controlului, să faciliteze accesul (membrilor și angajaților CCA) în
incinta studioului, filialei sau a oficiului, pentru constatarea posturilor TV retransmise,
verificarea echipamentului tehnic” ș.a.
În temeiul celor constatate şi în conformitate cu art. 28, 29, 37, 38, 40 din Codul
audiovizualului şi art. 36 alin. (2) din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
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DECIDE:
1. A aplica avertizare publică „RAVIVALNIS” SRL (fondatoarea studioului TV „CTV
Nis” din or. Nisporeni), conform art. 38 alin. (2) lit. e), alin. (3) lit. a) din Codul audiovizualului,
pentru nerespectarea pct. 4.1 din condiţiile la Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000201 din
05.06.15, eliberată „RAVIVALNIS” SRL (PRO – (9) – UNANIM – D. CIOCAN, O.
BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA, O. GUŢUŢUI, M.
ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
2. Direcția control şi digitalizare va efectua un control repetat la întreprinderea menționată.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția control şi digitalizare.
4. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (9) din Codul audiovizualului, prezenta decizie
poate fi contestată direct în instanța de judecată, fără a fi necesară formularea unei plîngeri
prealabile.
5. Decizia respectivă este executorie de la data adoptării şi aducerii la cunoștință
distribuitorului de servicii vizat prin scrisoare recomandată, cu publicarea ulterioară în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.
6. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina
web a CCA.
PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dinu CIOCAN
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