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DECIZIA nr. 15/91
din 06 iulie 2020
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie Fundației „Roma
Awareness” pentru postul de televiziune „NOAH TV”
Printr-o cerere f/nr. din 17 iunie 2020, Fundația „Roma Awareness” a solicitat Consiliului
Audiovizualului eliberarea licenței de emisie pentru postul de televiziune „NOAH TV”, al cărui
serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară.
Este de menționat că cererea de eliberare a licenței de emisie a fost examinată în ședința
publică din data de 30 iunie 2020.
În cadrul dezbaterilor publice din 30 iunie 2020, membrul Consiliului Audiovizualului,
Corneliu Mihalache, a menționat că la examinarea grilei de emisie a fost constatată o neconcordanță
cu privire la limba de difuzare în cadrul programelor informativ-analitice ale postului de televiziune
„NOAH TV”.
Astfel, membrii Consiliului Audiovizualului au decis, prin consens, amânarea examinării
cererii de eliberare a licenței de emisie pentru postul de televiziune „NOAH TV” pentru o ședință
publică ulterioară.
Printr-o cerere f/nr. din 03 iulie 2020, Fundația „Roma Awareness” a solicitat repetat
Consiliului Audiovizualului eliberarea licenței de emisie pentru postul de televiziune „NOAH TV”,
eliminând toate neconcordanțele expuse de membrii Consiliului în cadrul ședinței publice din 30 iunie
2020.
În această ordine de idei, Fundația „Roma Awareness” a modificat formatul de principiu al
serviciului media audiovizual din Generalist în Tematic – Promovarea drepturilor minorităților
naționale din Republica Moldova, și a prezentat o nouă Grilă de emisie și Structura serviciului media
audiovizual de programe, după cum urmează:
Formatul de principiu și structura serviciului media audiovizual:
B. 1. Formatul serviciului media audiovizual: Tematic: Promovarea drepturilor
minorităților naționale din Republica Moldova
B. 2. Structura programelor după sursa de proveniență (total ore de emisie săptămânală:
168 ore)
Producție proprie: 90%
Programe audiovizuale locale realizate în exclusivitate de furnizorul de servicii media:
Programe audiovizuale locale realizate în coproducție și cu contribuția furnizorului de servicii media:

90%
0%

Producții audiovizuale ale altor producători: 0%
Programe audiovizuale realizate de producători independenți aflați sub jurisdicția Republicii Moldova:
0%
Programe audiovizuale realizate de producători ce provin din statele membre ale Uniunii Europene și/sau din statele
terțe participante la Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră:
0%
(cu specificarea denumirii, formatului serviciului media audiovizual, genului programelor și țara de origine a produsului media
respectiv):

Programe audiovizuale realizate de producători ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova:

0%

Programe retransmise/preluate/achiziționate: 0%
Realizate de alți furnizori de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova:
Realizate de furnizori de servicii media ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova:

0%
0%

(cu specificarea denumirii, formatului serviciului media audiovizual, genului programelor și țara de origine a produsului media
respectiv):
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B.3. Opere europene:
Procente rezervate operelor audiovizuale europene: 83%
Procent rezervat operelor audiovizuale europene realizate de către furnizor:
83%
Procent rezervat operelor audiovizuale europene:
0%
Procent rezervat operelor audiovizuale europene create de producători independenți din Republica Moldova: 0%

B.4. Structura serviciului media audiovizual pe tipuri de programe:
- Programe informative și analitice:
- Programe educaționale și culturale:
- Filme (artistice, documentare, animație):
- Muzică (în cazul posturilor TV – clipuri muzicale neîncadrate în emisiuni):
- Alte tipuri de emisiuni:
- Teleshopping, sponsorizare:
- Publicitate:
- Promo:

7%
11%
0%
0%
66%
5%
5%
6%

În temeiul prevederilor art. 25 și 75 ale Codului serviciilor media audiovizuale, adoptat prin
Legea nr. 174 din 08.11.2018, și a actelor prezentate de către întreprinderea nominalizată, Consiliul
Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite cererea f/nr. din 03 iulie 2020 a Fundației „Roma Awareness” cu privire la
eliberarea licenței de emisie, pentru o perioadă de nouă ani, pentru postul de televiziune „NOAH
TV”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din
țară (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA
și L. VIZIRU).
1.1. A aproba Structura serviciului media audiovizual pentru postul de televiziune „NOAH
TV” (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA
și L. VIZIRU), după cum urmează:
Formatul de principiu și structura serviciului media audiovizual:
B. 1. Formatul serviciului media audiovizual: Tematic: Promovarea drepturilor
minorităților naționale din Republica Moldova
B. 2. Structura programelor după sursa de proveniență (total ore de emisie săptămânală:
168 ore)
Producție proprie: 90%
Programe audiovizuale locale realizate în exclusivitate de furnizorul de servicii media:
Programe audiovizuale locale realizate în coproducție și cu contribuția furnizorului de servicii media:

90%
0%

Producții audiovizuale ale altor producători: 0%
Programe audiovizuale realizate de producători independenți aflați sub jurisdicția Republicii Moldova: 0%
Programe audiovizuale realizate de producători ce provin din statele membre ale Uniunii Europene și/sau din statele
terțe participante la Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră:
0%
(cu specificarea denumirii, formatului serviciului media audiovizual, genului programelor și țara de origine a produsului media
respectiv):

Programe audiovizuale realizate de producători ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova:

0%

Programe retransmise/preluate/achiziționate: 0%
Realizate de alți furnizori de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova:
Realizate de furnizori de servicii media ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova:

0%
0%

(cu specificarea denumirii, formatului serviciului media audiovizual, genului programelor și țara de origine a produsului media
respectiv):

B.3. Opere europene:
Procente rezervate operelor audiovizuale europene: 83%
Procent rezervat operelor audiovizuale europene realizate de către furnizor:
83%
Procent rezervat operelor audiovizuale europene:
0%
Procent rezervat operelor audiovizuale europene create de producători independenți din Republica Moldova: 0%

B.4. Structura serviciului media audiovizual pe tipuri de programe:
- Programe informative și analitice:
- Programe educaționale și culturale:
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- Filme (artistice, documentare, animație):
- Muzică (în cazul posturilor TV – clipuri muzicale neîncadrate în emisiuni):
- Alte tipuri de emisiuni:
- Teleshopping, sponsorizare:
- Publicitate:
- Promo:

0%
0%
66%
5%
5%
6%

2. A aproba elementele de identificare ale serviciului media audiovizual al postului de
televiziune „NOAH TV” (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C.
MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU), conform graficii:

3. Motivațiile privind rezultatele votării sunt înscrise în Procesul-verbal al ședinței CA din 06
iulie 2020, parte integrantă a prezentei decizii.
4. Pentru eliberarea licenței de emisie, Fundația „Roma Awareness” va achita o taxă în valoare
de 3250 de lei.
Datele bancare pentru eliberarea licenței de emisie:
Consiliul Audiovizualului al Republicii Moldova
Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 46
c/f: 1006601004024
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Codul IBAN: MD95TRPAAA142310A00348AA
5. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare și
Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă.
6. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova și va fi publicată pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.
PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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