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DECIZIA nr. 15/48
din 18 martie 2019
Cu privire la examinarea unei cereri de prelungire a licenței de emisie
Prin cererea f/nr. din 14 februarie 2019, „RTV-MEDIA-CENTR” SRL a solicitat
Consiliului Audiovizualului prelungirea Licenței de emisie seria AC nr. 000744 din 04.05.2012,
eliberată pentru postul de radio „Bugeac FM”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat
pe frecvența: 69,74 MHz – Comrat, P.A.R. – 27,0 dBW, într-un format generalist, prevăzut de
proiectul editorial și Concepția generală a serviciului de programe pentru postul de radio „Bugeac
FM”, 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: 90%
Realizate nemijlocit de titularul de licență:
90%
Produs autohton preluat: 0%
Realizat de producători independenți aflați sub jurisdicția Republicii Moldova: 0%
Realizat de radiodifuzori aflați sub jurisdicția Republicii Moldova
0%
Retransmise 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):
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: 90%
B. 4. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:
- Emisiuni informative și analitice:
15,7%
- Emisiuni educaționale și culturale:
4,2%
- Filme (artistice, documentare, animație):
0%
- Muzică (în cazul posturilor TV – clipuri muzicale neîncadrate în emisiuni): 57%
- Alte tipuri de emisiuni:
13,1%
- Publicitate, teleshopping, sponsorizare:
9%
- Promo:
1%
Este de menționat că pe parcursul activității „RTV-MEDIA-CENTR” SRL nu a fost
supusă monitorizării, respectiv nu au fost atestate derogări de la Codul audiovizualului.
Dat fiind faptul că una din condițiile de prelungire a licenței de emisie este respectarea
Concepției generale a serviciului de programe, în cadrul dezbaterilor publice, membrii Consiliului
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Audiovizualului au propus monitorizarea Concepției generale a serviciului de programe, pentru o
perioadă de 7 zile, a postului de radio „Bugeac FM”.
Totodată, Corneliu Mihalache, membru CA, a propus spre votare prelungirea Licenței de
emisie seria AC nr. 000744 din 04.05.2012, eliberată pentru postul de radio „Bugeac FM”,
propunere care nu a întrunit numărul necesar de voturi.
În temeiul prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale, adoptat prin Legea nr. 174
din 08.11.2018, ale Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor
de emisie și a autorizațiilor de retransmisie și în temeiul actelor prezentate de către întreprinderea
nominalizată, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A amâna examinarea cererii f/nr. din 14 februarie 2019 de prelungire a licenței de emisie
eliberată „RTV-MEDIA-CENTR” SRL pentru postul de radio „Bugeac FM”, până la efectuarea
unei monitorizări la capitolul respectării Concepției generale a serviciului de programe, pentru o
perioadă de 7 zile (PRO – (7) – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, D. CURNIC, Iu.
ROȘCA, A. COZMA și L. VIZIRU; CONTRA – (1) – C. MIHALACHE).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere şi autorizare
și Direcția monitorizare radio.
3. 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.

PREŞEDINTE

Dragoș VICOL
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