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DECIZIA nr. 9/45
din 29 martie 2016
Cu privire la modul de executare a prevederilor
legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de
retransmisie
În perioada februarie-martie 2016 a fost efectuat controlul activităţii următorilor
distribuitori de servicii: ÎM „ORANGE MOLDOVA” SA, „TV REPUBLICA” SRL, „Dănis”
SRL, „MEGATRAFIC” SRL, „TV BOX” SRL, „TRUST TV” SRL, „OLDIMA” SRL, „Tele
Crio” SRL, „BETATVCOM” SRL, „TV Holercani” SRL, „REPROMON” SRL, „Marteh-Plus”
SRL, „TV Carp” SRL, „CIMIŞENI” SRL, „SKY-MAX” SRL, „STV IT COMPANY” SRL,
„CAGHET-PLUS” SRL, „HARTUM-TV” SRL, „TV-TRUC” SRL şi ÎM "Sun communications"
SRL. Controlul a avut drept scop verificarea respectării cerinţelor legislaţiei din domeniul
comunicaţiei audiovizuale, a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie şi a deciziilor CCA,
inclusiv executarea Deciziei CCA nr. 174 din 15 noiembrie 2013 Cu privire la includerea în
oferta serviciilor de programe retransmise a postului de televiziune „TVR Moldova”. La
constatarea listei posturilor de televiziune retransmise de către distribuitorii de servicii a fost
utilizat la necesitate aparatul PROMAX HD RANGER 2.
Urmare a controlului au fost depistate abateri de la legislaţia în vigoare la următorii
distribuitori de servicii: „TV REPUBLICA” SRL, „Dănis” SRL, „MEGATRAFIC” SRL,
„TRUST TV” SRL, „Tele Crio” SRL, „TV Holercani” SRL, „REPROMON” SRL, „Marteh-Plus”
SRL, „TV Carp” SRL, „CIMIŞENI” SRL, „SKY-MAX”, „CAGHET-PLUS” SRL, „HARTUMTV” SRL şi „TV-TRUC” SRL.
Este de menţionat că „TV BOX” SRL şi „OLDIMA” SRL au îngrădit accesul
colaboratorilor CCA la studioul său pentru a constata oferta posturilor TV retransmise.
Astfel, conform pct. 4.1 din condiţiile la Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000179
din 22.05.2013, eliberată „TV-BOX” SRL, şi pct. 4.1 din condiţiile la Autorizaţia de retransmisie
seria AB nr. 000180 din 30.05.2013, eliberată „OLDIMA” SRL: „Membrii şi angajaţii Consiliului
Coordonator al Audiovizualului au dreptul:
· la acces în localurile instituţiei şi să inspecteze titularul Autorizaţiei de retransmisie
privind executarea condiţiilor autorizaţiei şi a legislaţiei 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 abonaţilor distribuitorului de
servicii);
· să întocmească acte, procese-verbale şi alte documente asupra cazurilor încălcării
legislaţiei în vigoare din domeniul comunicaţiei audiovizuale;
· la acces la documente şi materiale, să vizioneze toate posturile retransmise de către
distribuitor;
· să solicite şi să primească fără obstacole informaţia necesară privind problemele
abordate”.
La 1 martie 2016, în comuna Truşeni, mun. Chişinău, a fost constatată activitatea ilegală de
retransmisie a posturilor TV de către „Megan-TV” SA. Întreprinderea a activat anterior în baza
Autorizaţiei de retransmisie seria AB nr. 000062 din 26.11.2008, însă termenul de valabilitate a
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acesteia a expirat la 26.11.2014. Aşadar, la momentul efectuării controlului, întreprinderea
menţionată retransmitea următoarele posturi TV: Prime, Canal 2, TV 7, Canal 3, Первый канал,
Pro TV Chişinău, TVC 21, Moldova Sport, ТВ 2 ТВ, Vocea Basarabiei, Favorit TV, RTR Planeta,
Ren Moldova şi Мир ТВ.
Rezultatele controlului au atestat:
I. „TV REPUBLICA” SRL (fondatoarea studioului TV „REPUBLICA TV” din mun.
Chişinău) nu respectă condiţiile la Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000197 din 21.11.2014
(Anexa nr. 1, Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 30/141 din
22 iulie 2015). Şi anume:
- din oferta serviciilor de programe aprobată nu sînt retransmise 17 posturi TV: Popas TV,
Vocea Basarabiei TV, Канал 24, КХЛ, Мир Сериала, РБК, Naţional 24 Plus, Успех, STV, Боец,
Интересное ТВ, Amazing Life, Gurinel TV, Alfa Omega TV, Zona M, TV XXI şi Живи;
- în afara ofertei sînt retransmise 2 posturi TV: Мужское кино şi Союз.
Prin Decizia CCA nr. 19/90 din 27.05.2015, „TV REPUBLICA” SRL i-a fost aplicată
avertizare publică pentru aceleaşi încălcări.
Prin Decizia CCA nr. 30/140 din 22.07.2015, „TV REPUBLICA” SRL i-a fost aplicată
amendă în valoare de 5400 de lei pentru aceleaşi încălcări.
II. „Dănis” SRL (fondatoarea studioului TV „DănisNet TV” din mun. Chişinău) nu respectă
condiţiile la Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000162 din 21.06.2012 (Anexa nr. 1,
Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 28/131 din 16 iulie
2015). Şi anume:
- din oferta serviciilor de programe aprobată nu sînt retransmise 3 posturi TV: Alt TV, Euro
TV şi Busuioc TV.
Prin Decizia CCA nr. 25/116 din 03.07.2015, „Dănis” SRL i-a fost aplicată amendă în
valoare de 1800 de lei pentru aceleaşi încălcări.
Prin Decizia CCA nr. 36/179 din 22.10.2015, „Dănis” SRL i-a fost aplicată avertizare
publică pentru aceleaşi încălcări.
III. „MEGATRAFIC” SRL (fondatoarea studioului TV „Mark TV” din mun. Chişinău) nu
respectă condiţiile la Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000171 din 21.12.2012 (Anexa
nr. 1, Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA nr. 80 din 22 mai
2013). Şi anume:
- în afara ofertei este retransmis un post TV: Zona M.
Prin Decizia CCA nr. 30/140 din 22.07.2015, „MEGATRAFIC” SRL i-a fost aplicată
avertizare publică pentru îngrădirea accesului colaboratorilor CCA la studioul său pentru a
constata oferta posturilor TV retransmise.
Prin Decizia CCA nr. 36/179 din 22.10.2015, „MEGATRAFIC” SRL i-a fost aplicată
amendă în valoare de 5400 de lei pentru aceleaşi încălcări.
IV. „TRUST TV” SRL (fondatoarea studioului TV prin sistemul MMDS „ALTERNATIVTV” din mun. Chişinău) nu respectă condiţiile la Licenţa de emisie seria AC nr. 000083 din
26.01.2010 (Anexa nr. 1, Oferta serviciilor de programe retransmise aprobată prin Decizia CCA
nr. 30/142 din 22 iulie 2015). Şi anume:
- din oferta serviciilor de programe aprobată nu sînt retransmise 9 posturi TV: Acasă în
Moldova, Realitatea TV Moldova, Alt TV, Gurinel TV ,Moldova Sport, Super TV, Noroc TV,
Naţional 24 Plus şi TVR Moldova.
V. „Tele Crio” SRL (fondatoarea studioului TV prin cablu „Crio TV” din or. Criuleni) nu
respectă condiţiile la Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000205 din 03.07.2015 (Anexa nr.
1). Şi anume:
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- din oferta serviciilor de programe aprobată nu sînt retransmise 11 posturi TV: Moldova 1,
TVR Moldova, Noroc TV, Busuioc TV, Gurinel TV, Moldova Sport, Euro TV, Alt TV, TV 5
Monde, Русский Бестселлер şi Беларусь 24;
- în afara ofertei sînt retransmise 28 de posturi TV: 1+1 International, Че, Popas TV, CTC
Mega, ТВ 3, Naţional 24 PLUS, Naţional TV, Пятница, Матч ТВ, NGC, Euronews, Eurosport,
Сарафан, Моя планета, Наука 2.0, Favorit TV, Рыжий, ТРО, Realitatea TV Moldova, Союз,
RBK, Discovery Channel, Мир 24, Etno TV, Трофей, 1 Music Channel şi TV 1000 RK.
Prin Decizia CCA nr. 25/116 din 03.07.2015, „Tele Crio” SRL i-a fost aplicată avertizare
publică pentru aceleaşi încălcări.
Prin Decizia CCA nr. 36/179 din 22.10.2015, „Tele Crio” SRL i-a fost aplicată amendă în
valoare de 5400 de lei pentru aceleaşi încălcări.
VI. „TV Holercani” SRL (fondatoarea studioului TV „TV Holercani” din s. Holercani, r-nul
Dubăsari) nu respectă condiţiile la Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000174 din 25.03.2013
(Anexa nr. 1). Şi anume:
- din oferta serviciilor de programe aprobată nu sînt retransmise 21 de posturi TV: Prime,
Euro TV, Alt TV, Busuioc TV, TVC 21, RTR Moldova, Bravo, TV 7, CTC Mega, RU TV
Moldova, РБК, Моя Планета, Zee TV, Sport 1, Наука, Сарафан, Cartoon Network, Bumerang
TV, CNN, TV 5 Monde şi Беларусь 24;
- în afara ofertei sînt retransmise 18 posturi TV: Euronews, Первый канал, НТВ (Ru), СТС
(Ru), Бестселлер, Кинопоказ, ТНТ (Ru), РТР Планета, Пятница, Realitatea TV Moldova, ТВ 3,
Шансон ТВ, ТВ 2 ТВ, Рен ТВ (Ru), Inedit TV, Москва Доверие, Москва 24 şi UTV.
Prin Decizia CCA nr. 36/179 din 22.10.2015, „TV Holercani” SRL i-a fost aplicată
avertizare publică pentru aceleaşi încălcări.
VII. „REPROMON TV” SRL (fondatoarea studioului TV „New Alliance Net Studio” din or.
Vadul lui Vodă) nu respectă condiţiile la Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000196 din
23.10.2014 (Anexa nr. 1). Şi anume:
- din oferta serviciilor de programe aprobată nu sînt retransmise 6 posturi TV: Alt TV,
Busuioc TV, 5 Канал, DW, МИР ТВ şi Naţional TV;
- în afara ofertei sunt retransmise 4 posturi TV: Союз, 2DF TV, News Network şi Discovery
Channel.
VIII. „Marteh-Plus” SRL (fondatoarea studioului TV „M-TV” din s. Cojuşna, r-nul Străşeni)
nu respectă condiţiile la Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000111 din 22.06.2010 (Anexa
nr. 1). Şi anume:
- din oferta serviciilor de programe aprobată nu este retransmis un post TV: Trinitas TV;
- în afara ofertei este retransmis un post TV: Realitatea TV Moldova.
Prin Decizia CCA nr. 36/179 din 22.10.2015, „Marteh-Plus” SRL i-a fost aplicată avertizare
publică pentru aceleaşi încălcări.
IX. „TV Carp” SRL (fondatoarea studioului TV prin cablu „TV Carp” din s. Măgdăceşti, rnul Criuleni) nu respectă condiţiile la Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000207 din
05.11.2015 (Anexa nr. 1). Şi anume:
- din oferta serviciilor de programe aprobată nu sînt retransmise 7 posturi TV: Alt TV, Euro
TV, Noroc TV, Охота и рыбалка, Ru TV Moldova, Super TV şi TVC 21;
- în afara ofertei sînt retransmise 6 posturi TV: Favorit TV, Мир ТВ, România TV, UTV,
Euronews şi 1 Music Channel.
X. „CIMIŞENI-TV” SRL (fondatoarea studioului TV „TV CIM” din s. Cimişeni, r-nul
Criuleni) nu respectă condiţiile la Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000206 din 29.09.2015
(Anexa nr. 1). Şi anume:
- din oferta serviciilor de programe aprobată nu este retransmis un post TV: Интер +;
- în afara ofertei este retransmis un post TV: NTV Moldova.
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XI. „SKY-MAX” SRL (fondatoarea studioului TV „SKY-MAX” din com. Ciorescu, mun.
Chişinău) nu respectă condiţiile la Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000188 din 19.03.2014
(Anexa nr. 1). Şi anume:
- din oferta serviciilor de programe aprobată nu sînt retransmise 12 posturi TV: Jurnal TV,
Noroc TV, TVR Moldova, Gurinel TV, RTVi, Chasse et Peche, Europa Plus TV Moldova, Мир
ТВ, Viasat Nature, Accent TV, Alt TV şi Euro TV;
- în afara ofertei sînt retransmise 5 posturi TV: Первый канал, Мир 24, Favorit TV, NTV
Moldova şi Сарафан.
Prin Decizia CCA nr. 39/165 din 17.11.2015, „SKY-MAX” SRL i-a fost aplicată
avertizare publică pentru aceleaşi încălcări.
Este de menţionat că distribuitori de servicii: „CAGHET-PLUS” SRL, „HARTUM-TV”
SRL şi „TV-TRUC” SRL nu retransmit prin reţelele lor de cablu postul de televiziune „TVR
Moldova”.
În cadrul şedinţei, ca urmare a dezbaterilor publice, membrii CCA au atenţionat
întreprinderile „Dănis” SRL, „MEGATRAFIC” SRL, „REPROMON TV” SRL, „Marteh-Plus”
SRL, „TV Carp” SRL şi „CIMIŞENI-TV” SRL asupra necesităţii respectării stricte a Ofertei
serviciilor de programe retransmise aprobată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
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

DECIDE:
1. A aplica amendă în valoare de 5400 de lei „TV REPUBLICA” SRL (fondatoarea
studioului TV „REPUBLICA TV” din mun. Chişinău), conform art. 38 alin. (2) lit. e), alin. (3) lit.
b) din Codul audiovizualului, pentru derogări repetate de la art. 28 alin. (1) din Codul
audiovizualului, art. 36 alin. (2) din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea pct. 1.4, 2.2,
3.1 lit. (b) din condiţiile la Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000197 din 21.11.2014,
eliberată „TV REPUBLICA” SRL (PRO – (8) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D.
VICOL).
2. A aplica avertizare publică „TRUST TV” SRL (fondatoarea studioului TV prin sistemul
MMDS „ALTERNATIV-TV” din mun. Chişinău), conform art. 38 alin. (2) lit. e), alin. (3) lit. a)
din Codul audiovizualului, pentru derogări de la art. 28 alin. (1) din Codul audiovizualului, art. 36
alin. (2) din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie
şi a autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea pct. 1.4, 2.2, 3.1 lit. (b) din condiţiile la
Licenţa de emisie seria AC nr. 000083 din 26.01.2010, eliberată „TRUST TV” SRL (PRO – (8)
UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C.
MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
3. A aplica avertizare publică „TV-BOX” SRL (fondatoarea studioului TV „TV-BOX” din
mun. Chişinău), 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. 000179 din
22.05.2013, eliberată „TV-BOX” SRL (PRO – (7) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
4. A aplica avertizare publică „OLDIMA” SRL (fondatoarea studioului TV „NTV” din
mun. Chişinău), 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. 000180 din
30.05.2013, eliberată „OLDIMA” SRL (PRO – (7) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
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5. A aplica amendă în valoare de 5400 de lei „Tele Crio” SRL (fondatoarea studioului TV
„Crio TV” din or. Criuleni), conform art. 38 alin. (2) lit. e), alin. (3) lit. b) din Codul
audiovizualului, pentru derogări repetate de la art. 28 alin. (1) din Codul audiovizualului, art. 36
alin. (2) din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie
şi a autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea pct. 1.4, 2.2, 3.1 lit. (b) din condiţiile la
Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000205 din 03.07.2015, eliberată „Tele Crio” SRL (PRO
– (8) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N.
DAMASCHIN, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
6. A aplica amendă în valoare de 5400 de lei „TV Holercani” SRL (fondatoarea studioului
TV „TV Holercani” din s. Holercani, r-nul Dubăsari), conform art. 38 alin. (2) lit. e), alin. (3) lit.
b) din Codul audiovizualului, pentru derogări repetate de la art. 28 alin. (1) din Codul
audiovizualului, art. 36 alin. (2) din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea pct. 1.4, 2.2,
3.1 lit. (b) din condiţiile la Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000174 din 25.03.2013,
eliberată „TV Holercani” SRL (PRO – (8) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D.
VICOL).
7. A aplica amendă în valoare de 3600 de lei „SKY-MAX” SRL (fondatoarea studioului
TV „SKY-MAX” din com. Ciorescu, mun. Chişinău), conform art. 38 alin. (2) lit. e), alin. (3) lit.
b) din Codul audiovizualului, pentru derogări repetate de la art. 28 alin. (1) din Codul
audiovizualului, art. 36 alin. (2) din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea pct. 1.4, 2.2,
3.1 lit. (b) din condiţiile la Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000188 din 19.03.2014,
eliberată „SKY-MAX” SRL (PRO – (7) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A.
COZMA, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
8. A aplica avertizare publică „Megan-TV” SA, conform art. 38 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit.
a) din Codul audiovizualului, pentru derogări de la art. 28 alin. (1) din Codul audiovizualului
(activitatea fără autorizaţie de retransmisie) (PRO – (8) UNANIM – D. CIOCAN, O.
BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. MÎŢU, M. ONCEANUHADÎRCĂ şi D. VICOL).
9. A aplica avertizare publică „CAGHET-PLUS” SRL (fondatoarea studioului TV
„Maria” din or. Taraclia), conform art. 38 alin. (2) lit. e), alin. (3) lit. a) din Codul
audiovizualului, pentru derogări de la art. 28 alin. (1) din Codul audiovizualului, art. 36 alin. (2)
din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea pct. 1.4, 2.2, 3.1 lit. (b) din condiţiile la
Autorizaţia de retransmisie seria AB nr. 000114 din 03.09.2010 (nerespectarea Deciziei CCA nr.
174 din 15.11.2013 privind retransmisia obligatorie de către distribuitorii de servicii, aflaţi sub
jurisdicţia Republicii Moldova, a postului de televiziune TVR Moldova), eliberată „CAGHETPLUS” SRL (PRO – (8) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A.
COZMA, N. DAMASCHIN, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
10. A aplica avertizare publică „HARTUM-TV” SRL (fondatoarea studioului TV „TVT”
din or. Taraclia), conform art. 38 alin. (2) lit. a) , alin. (3) lit. e) din Codul audiovizualului, pentru
derogări de la art. 28 alin. (1) din Codul audiovizualului, art. 36 alin. (2) din Regulamentul cu
privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de
retransmisie şi nerespectarea pct. 1.4, 2.2, 3.1 lit. (b) din condiţiile la Autorizaţia de retransmisie
seria AB nr. 000118 din 05.10.2010 (nerespectarea Deciziei CCA nr. 174 din 15.11.2013 privind
retransmisia obligatorie de către distribuitorii de servicii, aflaţi sub jurisdicţia Republicii
Moldova, a postului de televiziune TVR Moldova), eliberată „HARTUM-TV” SRL (PRO – (8)
UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C.
MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
11. A aplica avertizare publică „TV-TRUC” SRL (fondatoarea studioului TV „Prut” din
or. Cahul), conform art. 38 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. e) din Codul audiovizualului, pentru
derogări de la art. 28 alin. (1) din Codul audiovizualului, art. 36 alin. (2) din Regulamentul cu
privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de
5 din 6

Decizia nr. 9/45 din 29 martie 2016
retransmisie şi nerespectarea pct. 1.4, 2.2, 3.1 lit. (b) din condiţiile la Autorizaţia de retransmisie
seria AB nr. 000145 din 18.05.2011 (nerespectarea Deciziei CCA nr. 174 din 15.11.2013 privind
retransmisia obligatorie de către distribuitorii de servicii, aflaţi sub jurisdicţia Republicii
Moldova, a postului de televiziune TVR Moldova), eliberată „TV-TRUC” SRL (PRO – (8)
UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C.
MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
12. Întreprinderile „TV REPUBLICA” SRL, „TRUST TV” SRL, „Tele Crio” SRL, „TV
Holercani” SRL, „SKY-MAX”, „CAGHET-PLUS” SRL, „HARTUM-TV” SRL şi „TV-TRUC”
SRL vor prezenta la CCA, în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei
(primirea prin scrisoare recomandată a deciziei) un raport privind intrare în legalitate.
13. Direcţia control şi digitalizare va efectua un control repetat la întreprinderile
menţionate şi filialele acestora privind executarea prezentei decizii.
14. Datele bancare pentru achitarea amenzilor:
Cod fiscal: 1006601000037
Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
Adresa băncii: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 7.
IBAN: MDXXTR G AAA 143111 LLLL 0000
”XX” – codul de control, care se formează conform Anexei nr. 4 la Hotărîrea 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).
15. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia control şi digitalizare
şi Serviciul economie, finanţe şi evidenţă contabilă.
16. 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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