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DECIZIA nr. 20/138
din 30 august 2017
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului de programe al
postului de radio „Hit FM”
În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale Statutului
CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, și a
Deciziei CCA nr. 10/70 din 26 mai 2017 – Cu privire la bilanțul Concursului pentru utilizarea
frecvențelor radio disponibile, anunțat prin Decizia CCA nr. 6/39 din 24 martie 2017, și anunțarea
concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a
decis monitorizarea serviciului de programe al postului de radio „Hit FM” la capitolul respectării
Concepției generale a serviciului de programe și a prevederilor art. 7 și art. 10 alin. (5) din Codul
audiovizualului, pe o perioadă de 7 zile.
Rezultatele monitorizării pentru perioada 28.06.2017 – 04.07.2017 au atestat următoarele:
B.

Formatul de principiu și structura serviciului de programe

B.1. Formatul de principiu: Muzical
B.2
-

B.3.
B.4.
-

Conform
Rezultatele
Concepției
monitorizării
Structura programelor după sursa de proveniență (total ore de emisie săptămânală 168)
Programe (emisiuni) autohtone
30,13%
30,08%
(50 ore 37 min. 25 sec.)
Realizate nemijlocit de titularul de licență
26,28%
29,7%
(44 ore 9 min. 41 sec.)
Realizate de producători independenți din
Republica Moldova (cu nominalizarea
1,1%
3,84%
denumirii serviciului de programe):
(6 ore 27 min. 44 sec.)
Preluate (provenite) de la un alt
radiodifuzor din Republica Moldova
0%
0%
Programe (emisiuni, filme) provenite
(preluate, achiziționate, retransmise) din
0%
0%
emisia altor radiodifuzori ce nu se află
sub jurisdicția Republicii Moldova
Opere europene
30,13%
70%
(50 ore 37 min. 25 sec.)
Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni
Programe informative și analitice
4,01%
4%
(6 ore 44 min. 23 sec.)
Programe educaționale și culturale
0%
0%
Filme (artistice, documentare, animație)
0%
0%
Muzică (în cazul posturilor TV – clipuri
62,81%
muzicale)
55,2%
(105 ore 31 min. 29 sec.)
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-

Alte tipuri de programe
26,8%

-

Publicitate, teleshopping, sponsorizare

-

Promo

10%
4%

26,12%
(43 ore 53 min. 2 sec.)
3,02%
(5 ore 4 min. 43 sec.)
4,03%
(6 ore 46 min. 23 sec.)

Este de menționat că în perioada 28.06.2017 – 04.07.2017, ponderea programelor informativ-analitice
a constituit 3,84% (6 ore 27 min. 44 sec.). Datele monitorizării au atestat că întreg spectrul informativ
difuzat de postul de radio „Hit FM” a fost preluat de la Studioul „Sputnik-Moldova”, fiind reflectate
tematici ca: „În cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău, Nistor Grozavu a declarat că tariful
pentru evacuarea gunoiului menajer se va majora cu 4 lei”; „Reforma Guvernului a trecut de prima
lectură, majoritatea legislatorilor au votat în favoarea proiectului de lege”; „Prim-ministrul Pavel Filip
l-a felicitat pe omologul său român, Mihai Tudose, cu prilejul învestirii în funcție. Șeful Executivului de
la Chișinău a remarcat îmbunătățirea relațiilor moldo-române și intensificarea colaborării cu țara
vecină grație instituirii Parteneriatului Strategic pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova”;
„Hotărârea de Guvern cu privire la modificările și completările la Regulamentul circulației rutiere a
intrat în vigoare în data de 30 iunie”; „Autoritățile municipale mai au doar două zile la dispoziție pentru
a găsi o soluție în vederea depozitării deșeurilor din Chișinău”; „Conducătorii auto din Republica
Moldova ar putea fi obligați să-și lase amprentele digitale și palmare într-o bază de date a Ministerului
Afacerilor Interne”; „Speakerul Parlamentului, Andrian Candu, a declarat că până la încheierea sesiunii
de primăvară-vară, parlamentarii vor vota pentru proiectul privind reforma Guvernului Republicii
Moldova și o nouă structură” ; „Executivul a aprobat inițierea negocierilor asupra a două acorduri de
finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană”; „Doritorii de a-și perfecta sau
reînnoi permisele de conducere vor fi supuși unei proceduri de prelevare a amprentelor. Inițiativa vine
din partea Ministerului Afacerilor Interne” etc.
În funcție de temele abordate, ponderea prezenței subiecților și actorilor politici în cadrul buletinelor
informative a constituit:
APL
4.7%
PREZ
6.5%

PRIM
16.9%

GUV
53.9%
PARL
18.0%
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0:04:19

0:03:36

0:02:53

0:02:10

0:01:26

0:00:43

APL

PREZ

PRIM

PARL

GUV

0:00:00

Total Neg.

Total Neutr.

Total Pos.

I Dodon
11.8%
P Filip
34.1%

A Candu
23.2%

N Grozavu
30.8%
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0:01:18
0:01:09
0:01:00

Total Neg. (Party)

Total Neg. (Gov't)

Total Neutr. (Party)

Total Neutr. (Gov't)

Total Pos. (Party)

Total Pos. (Gov't)

0:00:52
0:00:43
0:00:35
0:00:26
0:00:17
0:00:09

I Dodon

A Candu

N Grozavu

P Filip

0:00:00

Urmare a celor expuse mai sus au fost atestate derogări de la pct. 3.1 lit. e) din Condițiile la Licența
de emisie seria AC nr. 000037 din 25.09.14, în conformitate cu art. 38 alin. (3) lit. f) din Codul
audiovizualului.
Totodată, este de specificat faptul că în perioada de raport, postul de radio „Hit FM” nu a comis abateri
de la prevederile art. 7 – Cu privire la echilibrul și pluralismul politico-social, și de la prevederile art. 10
alin. (5) din Codul audiovizualului – Cu privire la drepturile consumatorilor de programe, care stipulează:
„Radiodifuzorii sunt obligați să asigure obiectivitatea informării consumatorului de programe,
favorizând libera formare a opiniilor”.
În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale
Statutului CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii
Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A aplica amendă în valoare de 5000 de lei „Radio Hit” SRL, fondatoarea postului de
radio „Hit FM”, pentru derogări de la pct. 3.1 lit. e) din Condițiile la Licența de emisie seria AC
nr. 000037 din 25.09.14, în conformitate cu art. 38 alin. (3) lit. f) din Codul audiovizualului (PRO
– (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C.
DUCA, O. GUŢUŢUI şi M. ONCEANU-HADÂRCĂ).
2. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (8) și (9) din Codul audiovizualului,
radiodifuzorul „Radio Hit” SRL este obligat să comunice publicului motivele și obiectul
sancțiunii, precum și să difuzeze în următoarele 48 de ore de la emiterea deciziei, sonor și/sau
vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principala emisiune de
știri, următorul text:
„Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aplicat amendă în valoare de 5000 de lei
„Radio Hit” SRL, fondatoarea postului de radio „Hit FM”, pentru nerespectarea Concepției
generale a serviciului de programe, aprobată de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului”.
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3. Postul de radio „Hit FM” va prezenta, în termen de 15 zile, din momentul aducerii la
cunoștință a prezentei decizii, un raport despre măsurile întreprinse în vederea lichidării
încălcărilor atestate.
4. Radiodifuzorul „Radio Hit” SRL va prezenta dovada achitării amenzii în termen de 30
de zile, din momentul aducerii la cunoștință a prezentei decizii.
5. Datele bancare pentru achitarea amenzii:
Cod fiscal: 1006601000037
Beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Adresa băncii: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7
Codul IBAN: MDXXTR G AAA 143111 LLLL 0000
„XX” – codul de control, care se formează conform Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului
de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 157 din 1 august 2013 „Regulamentul cu
privire la Transferul de credit” (cod numeric);
„LLLL” – cod ce descifrează codul localității conform CUATM (cod numeric).
6. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (12) din Codul audiovizualului, prezenta
decizie este executorie de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate
fi atacată în instanța de judecată de către radiodifuzorul sancționat.
7. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția Monitorizare Radio.
8. 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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