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DECIZIA nr. 34/109
din 05 august 2019
Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la licența de emisie
eliberată „Timpuri Noi” SRL pentru postul de radio „Univers FM”
Printr-o scrisoare f/nr. din 16 mai 2019, „Timpuri Noi” SRL, fondatoarea postului de radio
„Univers FM”, a informat Consiliul Audiovizualului că din data de 16 mai 2019 va include în grila
de emisie a postului de radio „Univers FM” emisiuni ale studioului de producție „Diaspora Media”:
„Dor de casă” și „X te iubește”.
Consiliul Audiovizualului, prin scrisoarea nr. 379 din 20 mai 2019, a informat „Timpuri Noi”
SRL că pentru a putea fi incluse emisiuni ale studioului de producție „Diaspora Media” în grila de
emisie săptămânală a postului de radio „Univers FM” este necesar de a prezenta contractul de
achiziție sau retransmisiune încheiat cu acesta.
Pe data de 09 iulie 2019, printr-o scrisoare f/nr., „Timpuri Noi” SRL a prezentat la Consiliul
Audiovizualului o copie a contractului de retransmisiune nr. 001 din 20 aprilie 2019 încheiat între
părți.
Consiliul Audiovizualului, prin scrisoarea nr. 519 din 09.07.2019, a comunicat „Timpuri Noi”
SRL că Contractul de retransmisiune nr. 001 din 20 aprilie 2019, încheiat între părțile „TIMPURI
NOI” SRL și producătorul independent „Diaspora Media”, prevede expres retransmisiunea
emisiunilor prevăzute în Anexa nr. 1 a respectivului contract de către postul de radio „Univers FM”.
În acest sens, Consiliul a solicitat „Timpuri Noi” SRL prezentarea unei noi grile de emisie și
a Concepției generale a serviciului media al postului de radio „Univers FM” în conformitate cu
legislația audiovizuală.
La 15 iulie 2019, printr-o scrisoare f/nr., „Timpuri Noi” SRL, fondatoarea postului de radio
„Univers FM”, a solicitat Consiliului Audiovizualului reperfectarea Licenței de emisie seria AC nr.
000058 din 07.10.14, prin schimbarea denumirii postului de radio din „Univers FM” în „Diaspora
FM” și aprobarea Structurii serviciului media audiovizual pentru postul de radio „Diaspora FM”,
după cum urmează:
Formatul de principiu și structura serviciului media audiovizual:
B. 1. Formatul serviciului media audiovizual: Generalist
B. 2. Structura programelor după sursa de proveniență (total ore de emisie săptămânală: 168 ore)
Producție proprie:
66,67%
Programe audiovizuale locale realizate în exclusivitate de furnizorul de servicii media:
66,67%
Programe audiovizuale locale realizate în coproducție și cu contribuția furnizorului de servicii media: 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%
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:
0%
Realizate de furnizori de servicii media ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova:
0%
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(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: 90,53%
Procent rezervat operelor audiovizuale europene realizate de către furnizor:
90,53%
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:
3,47%
- Programe educaționale și culturale:
8,73%
- Filme (artistice, documentare, animație):
0%
- Muzică (în cazul posturilor TV – clipuri muzicale neîncadrate în emisiuni):
28,33%
- Alte tipuri de emisiuni:
53,47%
- Teleshopping, sponsorizare:
0%
- Publicitate:
5%
- Promo:
1%

Este de menționat că furnizorul de servicii media la cerere a prezentat întreg setul de
documente adaptate la modificarea solicitată: Proiectul editorial, Grila de emisie, Planul de afaceri,
Structura serviciului media audiovizual și Declarația pe proprie răspundere cu privire la asigurarea
transparenței proprietății furnizorului de servicii media.
În cadrul dezbaterilor publice, membra Consiliului Audiovizualului, Dorina Curnic, a declarat
că este o idee foarte interesantă de a include aceste emisiuni în grila de emisie, doar că există un
precedent în cazul emisiunii „X te iubește”, respectiv, s-a interesat dacă această emisiune va
corespunde prevederilor legale.
Prezent la ședință, reprezentantul postului de radio, Mihai Miron, a menționat faptul că
„Diaspora FM” este un proiect comun cu niște conaționali din diasporă și va reprezenta o platformă
atât pentru cetățenii din Republica Moldova, cât și pentru cei plecați peste hotare. Referitor la
emisiunea „X te iubește”, Mihai Miron a declarat că aceasta a fost exclusă din grila de emisie.
În conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) din Legea cu privire la reglementarea prin
autorizare a activității de întreprinzător nr. 160 din 22.07.2011 și art. 25, 74 și 75 din Codul serviciilor
media audiovizuale, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, și în temeiul actelor prezentate de
către întreprinderea nominalizată, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite cererea f/nr. din 15 iulie 2019 a „Timpuri Noi” SRL, fondatoarea postului de radio
„Univers FM” (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D.
CURNIC, O. GUȚUȚUI, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
1.1. A reperfecta (cu eliberarea unor formulare noi) a Condițiilor la Licența de emisie seria
AC nr. 000058 din 07.10.14, eliberată „Timpuri Noi” SRL, pentru postul de radio „Univers FM”, prin
schimbarea denumirii postului de radio din: „Univers FM” în „Diaspora FM” (PRO – (9) UNANIM
– D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC, O. GUȚUȚUI, C.
MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
1.2. A aproba Structura serviciului media audiovizual al postului de radio „Diaspora FM”
(PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC, O.
GUȚUȚUI, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU), după cum urmează:
Formatul de principiu și structura serviciului media audiovizual:
B. 1. Formatul serviciului media audiovizual: Generalist
B. 2. Structura programelor după sursa de proveniență (total ore de emisie săptămânală: 168 ore)
Producție proprie:
66,67%
Programe audiovizuale locale realizate în exclusivitate de furnizorul de servicii media:
66,67%
Programe audiovizuale locale realizate în coproducție și cu contribuția furnizorului de servicii media: 0%
Producții audiovizuale ale altor producători:
0%

2 din 3

Decizia nr. 34/109 din 05 august 2019
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%
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:
0%
Realizate de furnizori de servicii media ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova:
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: 90,53%
Procent rezervat operelor audiovizuale europene realizate de către furnizor:
90,53%
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:
3,47%
- Programe educaționale și culturale:
8,73%
- Filme (artistice, documentare, animație):
0%
- Muzică (în cazul posturilor TV – clipuri muzicale neîncadrate în emisiuni):
28,33%
- Alte tipuri de emisiuni:
53,47%
- Teleshopping, sponsorizare:
0%
- Publicitate:
5%
- Promo:
1%

2. A declara nevalabile Condițiile la Licența de emisie seria AC nr. 000058 din 07.10.14,
eliberate „Timpuri Noi” SRL pentru postul de radio „Univers FM”.
3. Pentru reperfectarea licenței de emisie, „Timpuri Noi” 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 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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