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DECIZIA nr. 22/127
din 25 august 2016
Cu privire la examinarea
autosesizării membrului CCA, N. Damaschin
În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) lit. a) din Codul Audiovizualului al
Republicii Moldova, pe data de 24.02.2016, membrul CCA, N. Damaschin, s-a autosesizat ca
„urmare a informaţiei plasate pe site-ul http://sputnik.md/ cu privire la acoperirea teritorială de
către studioul „Sputnik Moldova” a întreg teritoriului Republicii Moldova, pe frecvenţele: 96,7
MHz (Chişinău), 102,1 MHz (Comrat), 106,6 MHz (Comrat), 105,2 MHz (Cahul), 89,9 MHz
(Leova), 107,3 MHz (Ocniţa), 101,1 MHz (Proteagailovca), 104,5 MHz (Ungheni), 104,9 MHz
(Hînceşti), 93,5 MHz (Cimişlia)”.
Astfel, membrul CCA, N. Damaschin, a solicitat „monitorizarea posturilor de radio care
au în serviciul său de programe preluarea emisiunilor de la studioul Sputnik Moldova: „Hit
FM”, „Radio Alla”, „GRT FM”, „Radio Poli Disc – Русское Радио” (prin Decizia CCA nr.
17/103 din 27 iunie 2016 postul de radio „Radio Poli Disc – Русское Радио” și-a schimbat
denumirea postului: „Radio Poli Disc – Новое Радио”), „Univers FM”, „Radio Stil” şi
„Autoradio”, la capitolul respectării Concepţiei generale, a art. 11 alin. (3) din Codul
Audiovizualului şi a Deciziei CCA nr. 185 din 28.12.2012”.
În temeiul prevederilor art. 37 alin. (3) lit. b) din Codul audiovizualului a fost efectuată
monitorizarea posturilor de radio menţionate în autosesizarea membrului CCA, N. Damaschin.
Totodată, în conformitate cu art. 38 alin. (7) din Codul audiovizualului al Republicii
Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, prin scrisori recomandate cu nr. 308 din
07.06.2016, a expediat rapoartele de monitorizare radiodifuzorilor supuşi monitorizării.
Ca urmare a solicitării membrului CCA, N. Damaschin, au fost identificaţi 4 radiodifuzori
care în serviciul său de programe preiau ştiri de la studioul „Sputnik Moldova”: „Hit FM”,
„Radio Stil”, „Radio Alla” și „Radio Poli Disc – Русское Радио” („Radio Poli Disc – Новое
Радио”).
Astfel, pentru perioada 4-10 mai 2016 au fost atestate următoarele:
I. „Hit FM”
Postul de radio „Hit FM” a fost monitorizat în perioada 04-10.05.2016 (total de emisie
168 ore 00 min. 00 sec.).
B.

Formatul de principiu şi structura serviciului de programe

B.1.

Formatul de principiu: Muzical

B.2
2.1

Structura programelor după surse de provenienţă
Producţie autohtonă

100%

2.2

Producţie proprie

100%

Conform Concepţiei

Rezultatele monitorizării
87, 95 %
(147 ore 45 min. 49 sec.)
87,95 %
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2.3
B.3.

Producţie retransmisă
Opere europene

B.4.
4.1

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:
Programe informative şi analitice
4%

4.2
4.3

Programe educaţionale şi culturale
Alte tipuri de programe

0%
70%

1%
95%

(147 ore 45 min. 49 sec.)
0%
85,37 %
(143 ore 25 min. 45 sec. )
3,77 %
(6 ore 20 min. 04 sec.)
0
84,18 %
(141 ore 25 min. 45 sec.)

B.5. Menţiuni speciale: În perioada monitorizată, volumul de timp al ştirilor preluate de la Studioul
„Sputnik Moldova” a constituit 01 oră 29 min. 08 sec., ceea ce procentual reprezintă 23,43%
din volumul total al programelor informativ analitice difuzate de către postul de radio „Hit
FM”.
Publicitate – 7,97 % (13 ore 23 min. 53 sec.)
Jingle-uri – 4,06 % (06 ore 50 min. 18 sec.)
 Derogări de la pct. 3.1 lit. a) și c) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AC nr. 000037
din 25.09.2014, și anume nerespectarea Concepţiei generale a serviciului de programe
aprobată prin Decizia CCA nr. 93 din 20.06.2014.
II. „Radio Stil”
Postul de radio „Radio Stil” a fost monitorizat în perioada 04-10.05.2016 (total de emisie
168 ore 00 min. 00 sec.).
B.

Formatul de principiu şi structura serviciului de programe
Conform concepţiei

B.1

Formatul de principiu: Generalist

B.2.
2.1

Structura programelor după sursa de provenienţă:
Producţie autohtonă:
99,6%

2.2

Producţie proprie:

100%

2.3
B.3.

Producţie retransmisă:
Opere europene:

0%
40%

B.4.
4.1

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:
Programe informative şi analitice:
4%

4.2

Programe educaţionale şi culturale:

1%

4.3

Alte tipuri de programe

95%

Rezultatele monitorizării
92,38%
(155 ore 12 min. 29 sec.)
92,38%
(155 ore 12 min. 29 sec.)
0%
88,43%
(148 ore 34 min. 21 sec.)
3,94%
(6 ore 38 min. 08 sec.)
0%

88,43%
(148 ore 34 min. 21 sec.)
B.5. Menţiuni speciale: În perioada monitorizată, volumul de timp al ştirilor preluate de la Studioul
„Sputnik Moldova” a constituit 01 oră 57 min. 09 sec., ceea ce procentual reprezintă 29,41%
din volumul total al programelor informativ analitice difuzate de către postul de radio „Radio
Stil/ Стильное Радио”.
Publicitate – 4,99% (8 ore 23 min. 53 sec.)
Jingle-uri – 2,61% (4 ore 23 min. 38 sec.)
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 Derogări de la pct. 3.1 lit. a) și c) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AC nr. 000054
din 18.12.2014, și anume nerespectarea Concepţiei generale a serviciului de programe
aprobată prin Decizia CCA nr. 133 din 19.09.2014.
III. „Radio Alla”
Postul de radio „Radio Alla” a fost monitorizat în perioada 04-10.05.2016 (total de emisie
168 ore 00 min. 00 sec.).
B.

Formatul de principiu şi structura serviciului de programe

B.1.

Formatul de principiu: Generalist

B.2
2.1

Structura programelor după surse de provenienţă
Producţie autohtonă

100%

2.2

Producţie proprie

100%

2.3
B.3.

Producţie retransmisă
Opere europene

0%
65%

B.4.
4.1

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:
Programe informative şi analitice
6%

Conform Concepţiei

Rezultatele monitorizării

91,28%
(153 ore 21 min. 23 sec.)
91,28%
(153 ore 21 min. 23 sec.)
0%

75,78%
(127 ore 19 min. 23 sec.)

15,48%
(26 ore 01 min. 24 sec.)
4.2
Programe educaţionale şi culturale
4,5%
2, 63%
(4 ore 25 min. 42 sec.)
4.3
Alte tipuri de programe
89,5%
73,15%
(122 ore 54 min. 17 sec.)
B.5. Menţiuni speciale: În perioada monitorizată, postul de radio „Radio Alla” a difuzat programe
informative, educațional – culturale și alte tipuri de programe, preluate de la Studioul
„Sputnik Moldova” în volum 30 ore 52 min. 50 sec.
Volumul programelor informative preluate de la Studioul „Sputnik Moldova”, a
constituit în perioada monitorizată 25 ore 45 min. 04 sec. (98,96%) din volumul total al
emisiunilor informativ analitice difuzate de către postul de radio „Radio Alla”.
Totodată, de menționat că volumul programelor educațional – culturale și alte tipuri de
programe preluate de la Studioul „Sputnik Moldova”, a constituit - 5 ore 07 min. 46 sec.
Publicitate – 4,55% (7 ore 39 min. 27 sec.)
Jingle-uri – 4,15% (6 ore 59 min. 10 sec.)
 Derogări de la pct. 3.1 lit. b) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AA nr. 073724 din
25.08.2010, și anume nerespectarea Concepţiei generale a serviciului de programe
aprobată prin Decizia CCA nr. 7 din 26.01.2010.
IV. „Radio Poli Disc – Русское Радио” („Radio Poli Disc – Новое Радио”)
Postul de radio „Radio Poli Disc – Русское Радио” („Radio Poli Disc – Новое Радио”) a
fost monitorizat în perioada 04-10.05.2016 (total de emisie 168 ore 00 min. 00 sec.).
B.

Formatul de principiu şi structura serviciului de programe
Conform concepţiei

B.1

Formatul de principiu: Generalist

B.2.
2.1

Structura programelor după sursa de provenienţă:
Producţie autohtonă:
90%

Rezultatele monitorizării
81,79%
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(137 ore 25 min. 19 sec.)
89,79%
(150 ore 51 min. 05 sec.)
0%
74,44%
(125 ore 4 min. 53 sec.)

2.2

Producţie proprie:

100%

2.3
B.3.

Producţie retransmisă:
Opere europene:

0%
50%

B.4.
4.1

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:
Programe informative şi analitice:
11,5%

4.2

Programe educaţionale şi culturale:

0%

7,31%
(12 ore 17 min. 24 sec.)
0%

4.3

Filme

0%

0%

4.4

Alte tipuri de programe

88,5%

82,47%
(138 ore 33 min. 41 sec.)
B.5. Menţiuni speciale: În perioada monitorizată, volumul de timp al ştirilor preluate de la Studioul
„Sputnik Moldova” a constituit 15 min. 27 sec., ceea ce procentual reprezintă 2,07% din
volumul total al programelor informativ analitice difuzate de către postul de radio „Radio Poli
Disc – Русское Радио” („Radio Poli Disc – Новое Радио”).
Publicitate – 5,13% (8 ore 37 min. 13 sec.)
Jingle-uri – 5,07% (8 ore 31 min. 42 sec.)
 Derogări de la pct. 3.1 lit. a) și c) din Condiţiile la licenţa de emisie seria AC nr. 000011
din 13.02.2014, și anume nerespectarea Concepţiei generale a serviciului de programe
aprobată prin Decizia CCA nr. 212 din 20.12.2013.
În cadrul ședinței publice membrii CCA au luat act de rezultatele monitorizării și au
propus de a efectua o monitorizare cu privire la respectarea prevederilor art. 7 din Codul
audiovizualului la difuzarea emisiunilor informative analitice sub genericul „Sputnik Moldova”,
în cadrul serviciului de programe „Radio Alla” și „Hit Fm”.
În conformitate cu prevederile art. 39-41 din Codul Audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, a Statutul CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului
Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A lua act de autosesizarea membrului CCA, Nicolae Damaschin, cu nr. 153-01 din 24
februarie 2016 și de a efectua o monitorizare cu privire la respectarea prevederilor art. 7 din
Codul audiovizualului la difuzarea emisiunilor informative analitice sub genericul „Sputnik
Moldova”, în cadrul serviciului de programe „Radio Alla” și „Hit Fm”, pentru 7 zile fiecare
(PRO – (7) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, N. DAMASCHIN, O.
GUŢUŢUI, C. MÎŢU şi D. VICOL).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia monitorizare Radio.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe
pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dinu CIOCAN
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