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DECIZIA nr. 27/90
din 11 iulie 2019
Cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată
„FLUCTUS” SRL pentru postul de radio „Datina FM”
Prin cererea nr. Fl-DJ 02/05-19 din 02 mai 2019, „FLUCTUS” SRL a solicitat Consiliului
Audiovizualului prelungirea Licenței de emisie seria AC nr. 000741 din 11.09.2012, eliberată
pentru postul de radio „Datina FM”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat pe frecvența
104,7 MHz, PAR (dBW) = 17,0 – Chișinău.
Prin scrisoarea nr. 364 din 14 mai 2019, în limita competențelor sale legale prevăzute de
art. 73-75 din Codul serviciilor media audiovizuale, Consiliul Audiovizualului a informat
„FLUCTUS” SRL că pentru a putea fi examinată cererea de prelungire a valabilității Licenței de
emisie seria AC nr. 000741 din 11.09.2012 este necesar să prezinte setul de documente conform
Nomenclatorului actelor pentru eliberarea licenței de emisie, aprobat prin Decizia CA nr. 17/58
din 09 aprilie 2019.
Totodată, prin scrisoarea nr. 520 din 10 iulie 2019, Consiliul Audiovizualului a solicitat în
mod repetat „FLUCTUS” SRL să prezinte setul de documente necesare pentru a putea fi examinată
cererea de prelungire a valabilității licenței de emisie eliberată pentru postul de radio „Datina FM”.
În acest context, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (3) lit. a) și art. 83 alin. (3) lit.
a) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, Consiliul Audiovizualului a
decis monitorizarea serviciului de programe al postului de radio „Datina FM” la capitolul
respectării concepției generale, pentru perioada 08-14 mai 2019.
Rezultatele monitorizării pentru perioada 08-14.05.2019 au atestat următoarele:
B.

Formatul de principiu și structura serviciului de programe

B.1. Formatul de principiu: Tematic, cu precizarea
Conform
Rezultatele
domeniului: Distractiv-muzical, cu tematică
Concepției
monitorizării
creștin-ortodoxă
B.2 Structura programelor după sursa de proveniență (total ore de emisie săptămânală:
168 ore)
Produs autohton
30%
36,94%
Realizat nemijlocit de titularul de licență
30%
36,94%
Produs autohton preluat
30%
0%
Realizat de producători independenți aflați
0%
0%
sub jurisdicția Republicii Moldova
Realizat de radiodifuzori aflați sub jurisdicția
0%
0%
Republicii Moldova
- Retransmise din emisia altor radiodifuzori
0%
0%
ce nu se află sub jurisdicția Republicii
Moldova (cu specificarea denumirii, formatului
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serviciului de programe, genului programelor și
țara de origine a produsului media respectiv)
Produs preluat (achiziționat, procurat,
55%
obținut gratis/contra plată) din emisia altor
radiodifuzori ce nu se află sub jurisdicția
Republicii
Moldova
(cu
specificarea
denumirii,
formatului serviciului de programe, genului
programelor și țara de origine a produsului
media respectiv)
B.3. Opere europene
85%
B.4. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni
Emisiuni informative și analitice
0%
Emisiuni educaționale și culturale
15%
Filme (artistice, documentare, animație)
0%
Muzică (în cazul posturilor TV – clipuri
0%
muzicale neîncadrate în emisiuni)
Alte tipuri de emisiuni
70%
Publicitate, teleshopping, sponsorizare
10%
Promo
5%
-

59,35%

96,29%
0%
14,65%
0%
17,76%
63,88%
0%
3,68%

Urmare a analizei calitative s-a atestat că postul de radio „Datina FM” difuzează emisiuni
preluate de la postul de radio „Radio Vera” din Federația Rusă. În Concepția generală a serviciului
de programe, aprobată prin Decizia nr. 4/12 din 12 februarie 2018, postul de radio „Datina FM” a
indicat preluarea emisiunilor de la postul de radio „Radio Orthodoxia” din Polonia.
În cadrul dezbaterilor publice, membrii Consiliului Audiovizualului au menționat faptul că
pentru a da curs examinării cererii de prelungire a valabilității Licenței de emisie este necesar ca
administratorul „Fluctus” SRL să prezinte setul de documente solicitat prin scrisorile nr. 364 din
14 mai 2019 și nr. 520 din 10 iulie 2019.
Prezent la ședință, reprezentantul „Fluctus” SRL a pus la dispoziția membrilor Consiliului
Audiovizualului setul de documente solicitat.
Reieșind din circumstanțele create, membrii CA au decis prin consens amânarea examinării
cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată „Fluctus” SRL pentru postul de radio „Datina
FM”.
În temeiul prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale, adoptat prin Legea nr. 174
din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare.
2. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi publicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.

PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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