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DECIZIA nr. 11/68
Din 24 aprilie 2018
Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată FIRMA
„HONESTAS” SRL pentru postul de televiziune „AXIAL TV”
Printr-o cerere f/nr. din 05 aprilie 2018, FIRMA „HONESTAS”SRL a solicitat Consiliului
Coordonator al Audiovizualului reperfectarea Anexei nr.1 la Licența de emisie seria AC nr. 000098 din
28.01.2016, prin aprobarea Concepției generale a serviciului de programe pentru postul de televiziune
„AXIAL TV”, după cum urmează:
Formatul de principiu și structura serviciului de programe:
B. 1. Formatul de principiu: Generalist
B. 2. Structura programelor după sursa de proveniență (total ore de emisie săptămânală:
168 ore)
Produs autohton: 95%
Realizate nemijlocit de titularul de licență:
59,44%
Produs autohton preluat: 11,76%
Realizat de producători independenți aflați sub jurisdicția Republicii Moldova 11,76%
(cu specificarea denumirii și a genului serviciului de programe): Contractul de autor nr. 1 din 18.10.2017 cu instituția
Privată Centrul de Jurnalism Independent. Emisiunile „Media Azi”, „Împărțit la 2”, filme documentare, spoturi sociale.

Realizat de radiodifuzori aflați sub jurisdicția Republicii Moldova

0%

(cu specificarea denumirii și a genului serviciului de programe):

Retransmise din emisia altor radiodifuzori ce nu se află sub jurisdicția Republicii
Moldova: 23,8%
(cu specificarea denumirii, formatului serviciului de programe, genului programelor și țara de origine a produsului
media respectiv): Cultural-educațional: emisiunea 100 adevăruri istorice, emisiunea Europa Chirstiană, emisiunea 100
semnături, Față către față; Alte tipuri de emisiuni: „Căsuța cu povești” (pentru copii), „Povestea vorbei” (etimologie și istorie
a cuvintelor), „Magazin folcloric”, „Zece minute de muzică”, „Talent și efort”, „Cuvânt pentru suflet” (Teme: Bucuria mai
presus de bârfă, Conștientizarea propriilor greșeli, Mama trebuie cinstită în fiecare zi, Puterea cuvintelor, Iartă-mă etc.),
„Credință și cultură”, „Pașii pelerinului” (itinerarii în sensul identificării operelor de artă creștin), „Comori ale ortodoxiei”
(Monumente de cult, obiecte religioase, pagini de istorie), „Lumina din icoană” (o incursiune în iconografie, istoria icoanelor
etc.), „Versete explicate”, „Cuvântul lui Dumnezeu” (încercarea de a descoperi cu ajutorul invitaților sensurile inepuizabile
ale învățăturilor biblice, care, apropo, constituie și o sursă inepuizabilă de inspirație a artiștilor din toate timpurile) – Trinitas,
România.

Produs preluat (achiziționat, procurat, obținut contractual gratis/contra plată) din
emisia altor radiodifuzori ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova: 0%
(cu specificarea denumirii, formatului serviciului de programe, genului programelor și țara de origine a produsului
media respectiv):

B. 3. Opere europene: 95%
B. 4. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:
- Emisiuni informative și analitice:
- Emisiuni educaționale și culturale:
- Filme (artistice, documentare, animație):

20%
30%
6%
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- Muzică (în cazul posturilor TV – clipuri muzicale neîncadrate în emisiuni):
- Alte tipuri de emisiuni:
- Publicitate, teleshopping, sponsorizare:
- Promo:

0%
39%
3%
2%

În urma expertizării Concepției generale a serviciului de programe pentru postul de televiziune
„AXIAL TV” a fost constatată o eroare de calcul la produsul autohton, astfel acesta constituie 71,2 la
sută și nu 95 la sută, cum este indicat în concepția propusă spre aprobare CCA.
În cadrul dezbaterilor publice, membrul CCA, Dorina Curnic, luând în considerare neconcordanța
constatată, a solicitat poziția reprezentantului postului de televiziune „AXIAL TV”.
Prezentă la ședință, Bodiu Silvia, administratorul „AXIAL TV”, a declarat că este de acord cu
calculele efectuate de Direcția Licențiere și Autorizare.
În conformitate cu prevederile art. 25, 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, ale Statutului CCA, ale art. 25 din Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de
eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărârea nr. 433-XVI
din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, și în temeiul actelor prezentate, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite cererea de reperfectare (cu eliberarea unui formular nou) a Condițiilor la Licența de
emisie seria AC nr. 000098 din 28.01.2016, eliberată FIRMA „HONESTAS” SRL pentru postul de
televiziune „AXIAL TV”, prin aprobarea Concepției generale a serviciului de programe (PRO – (8)
UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA,
D. CURNIC și O. GUȚUȚUI).
1.1. A aproba Concepția generală a serviciului de programe pentru postul de televiziune „AXIAL
TV” (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și O. GUȚUȚUI), după cum urmează:
Formatul de principiu și structura serviciului de programe:
B. 1. Formatul de principiu: Generalist
B. 2. Structura programelor după sursa de proveniență (total ore de emisie săptămânală:
168 ore)
Produs autohton: 71,2%
Realizate nemijlocit de titularul de licență:
59,44%
Produs autohton preluat: 11,76%
Realizat de producători independenți aflați sub jurisdicția Republicii Moldova 11,76%
(cu specificarea denumirii și a genului serviciului de programe): Contractul de autor nr.1 din 18.10.2017 cu instituția
Privată Centrul de Jurnalism Independent. Emisiunile „Media Azi”, „Împărțit la 2”, filme documentare, spoturi sociale.

Realizat de radiodifuzori aflați sub jurisdicția Republicii Moldova

0%

(cu specificarea denumirii și a genului serviciului de programe):

Retransmise din emisia altor radiodifuzori ce nu se află sub jurisdicția Republicii
Moldova: 23,8%
(cu specificarea denumirii, formatului serviciului de programe, genului programelor și țara de origine a produsului
media respectiv): Cultural-educațional: emisiunea 100 adevăruri istorice, emisiunea Europa Chirstiană, emisiunea 100
semnături, Față către față; Alte tipuri de emisiuni: „Căsuța cu povești” (pentru copii), „Povestea vorbei” (etimologie și istorie
a cuvintelor), „Magazin folcloric”, „Zece minute de muzică”, „Talent și efort”, „Cuvânt pentru suflet” (Teme: Bucuria mai
presus de bârfă, Conștientizarea propriilor greșeli, Mama trebuie cinstită în fiecare zi, Puterea cuvintelor, Iartă-mă etc.),
„Credință și cultură”, „Pașii pelerinului” (itinerarii în sensul identificării operelor de artă creștin), „Comori ale ortodoxiei”
(Monumente de cult, obiecte religioase, pagini de istorie), „Lumina din icoană” (o incursiune în iconografie, istoria icoanelor
etc.), „Versete explicate”, „Cuvântul lui Dumnezeu” (încercarea de a descoperi cu ajutorul invitaților sensurile inepuizabile
ale învățăturilor biblice, care, apropo, constituie și o sursă inepuizabilă de inspirație a artiștilor din toate timpurile) – Trinitas,
România.
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Produs preluat (achiziționat, procurat, obținut contractual gratis/contra plată) din
emisia altor radiodifuzori ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova: 0%
(cu specificarea denumirii, formatului serviciului de programe, genului programelor și țara de origine a produsului
media respectiv):

B. 3. Opere europene: 95%
B. 4. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:
- Emisiuni informative și analitice:
20%
- Emisiuni educaționale și culturale:
30%
- Filme (artistice, documentare, animație):
6%
- Muzică (în cazul posturilor TV – clipuri muzicale neîncadrate în emisiuni):
0%
- Alte tipuri de emisiuni:
39%
- Publicitate, teleshopping, sponsorizare:
3%
- Promo:
2%
2. A declara nevalabile Condițiile la Licența de emisie seria AC nr. 000098 din 28.01.2016,
eliberate FIRMA „HONESTAS” SRL pentru postul de televiziune „AXIAL TV”.
3. Pentru reperfectarea licenței de emisie, FIRMA „HONESTAS” SRL va achita o taxă în valoare
de 325 de lei.
Datele bancare pentru reperfectarea licenței de emisie:
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 46
c/f: 1006601004024
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Codul IBAN: MD95TRPAAA142310A00348AA
4. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare și
Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă.
5. 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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