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Persoana juridică, ICS REFORMA ART SRL, solicită prin prezenta acordarea Licenţei de emisie pentru
utilizarea Multiplexului digital terestru prin difuzarea serviciului de programe de televiziune cu
denumirea Jurnal TV.
Acordare licenţă de emisie

□

radio

@ televiziune

Modalitatea de difuzare: □ prin eter (s a te lit @ multiplex □ alte reţele de comunicaţii electronice

I.

Date necesare identificării şi comunicării eficiente cu solicitantul:

Denumirea/numele solicitantului ÎCS REFORMA ART SRL
1. Adresa completă a sediului legal al societăţii: MD 2004, mun. Chisinau, str. Columna, nr.170

Tel.: 022859000 Fox: 022234220
Pagina internet: www.jurnaltv.md Adresa e-mail: contact(â)iurnaltv.md

Actele juridice ale societăţii:
2. Certificatul de înregistrare a societăţii nr. MD 0096290 din data 21.08.2009/ Cod fiscal

1009600027847
3. Actul constitutiv al societăţii: Statutul ICS REFORMA ART SRL/ Extras din Registrul de stat al
persoanelor juridice nr. 423011 din 27.02.2020
4. Cota de participare a asociaţilor în societatea comercială solicitantă sau după caz în alta
deţinătoare de licenţă de emisie din domeniul serviciilor media audiovizuale aflate sub
jurisdicţia Republicii Moldova - nu deţine
5. Numele şi prenumele reprezentantului: Valentin Butnaru, Administrator
Adresa completă a reprezentantului: MD 2009, mun. Chişinău, str. Vlalea Dicescu, nr.7

Tel.: 022859000 Fax: 022234220 Adresa e-mail: contact(â)jurnaltv.md

6. Lista celorlalte servicii de programe pe care le asigură furnizorul de servicii media: lipseşte

7. Numele şi prenumele persoanelor responsabile de conducerea societăţii:
Adrian Buraga, Director General
Tel.: 022859000 M obil: 068302088 Fax: 022859000 Adresa e-mail: adrian.buraga@iurnaltv.md
8. Nume persoane care îşi asumă responsabilitatea editorială:
Cristina Pohilenco, Vice Director
Tel.: 022859000 Mobil: 069984644 Fax: 022859000 Adresa e-mail:
cristina.pohilenco(5)iurnaltv.md

II.

Date despre furnizorul de servicii media:

2. Tipul serviciului de programe:

□ radio

0 televiziune

2. Modalitatea de difuzare:
□ prin eter
{flsatelit
□ multiplex
□ alte reţele de comunicaţii electronice
3. Localitatea Chişinău, Republica Moldova
4. Zona de difuzare:

Republica Moldova (65% din teritoriu; 75 % din populaţie)

5. Licenţa de emisie: AC nr. 000747 eliberata la data de 03.07.2009 (valabila pana la 03.07.2023)
6. Frecvenţa/Canalul: Jurnal TV
7. Denumirea furnizorului de servicii media:
0 actuală: Jurnal TV
□ solicitată: Jurnal TV
8. Elemente de identificare (se vor anexa: sigla postului, prezentată grafic sau pe suport electronic
color, în cazul serviciilor de televiziune, respectiv, semnalele de identificare ale postului, înregistrate
pe suport electronic, în cazul serviciilor de radiodifuziune sonoră).
9. Adresa juridică:
HJactuală: MD 2009, mun. Chisinau, str. Valea Dicescu, 7

□
9.1. Adresa electronică a furnizorului de servicii media prin intermediul căreia va fi informat despre
şedinţele Consiliului Audiovizualului, în conformitate cu art. 83 alin. (7) din Codul serviciilor media
audiovizuale: contact@iurnaltv.md .
10. Amplasament staţie de emisie:
| 3 actual: mun. Chişinău, str. Columna 170
□ solicitat..............................................
11. Licenţa de emisie: AC nr. 000747 eliberata la data de 03.07.2009 (valabila pana la 03.07.2023)
12. Licenţa de utilizare / Declaraţia informativă-tip: nr. 735 eliberată la data de 24.11.2017
13. Formatul serviciului media audiovizual:________________________________________________________________

H generalist
□ de ştiri
□ tem atic-dom eniul:
14. Orarul de difuzare (numai pentru producţia proprie), în conformitate cu art. 4 alin. (4) din Codul
serviciilor media audiovizuale:
06.00 - 24.00
Luni:
06.00-24.00
Marţi:
06.00 - 24.00
Miercuri:
06.00 - 24.00
Joi:
06.00 - 24.00
Vineri:
Sâmbătă:
06.00 - 24.00
15. Menţiuni speciale: nu există
(după caz, orarul şi limba de difuzare a emisiunilor dedicate minorităţilor naţionale)
16. Date tehnice privind difuzarea serviciului media audiovizual: MULTIPLEX A (Standard TV: DVB -T2;
Standard de compresie a informaţiei: MPEG -4; Banda de frecvenţe: 470 -694 MHz (UHF))
16.1. Frecvenţa solicitată: MHz PAR(dBW )= Hef (m) = Localitatea
Canalul TV:
PAR (dBW), Azimuturile sectorului de reducere PAR (grade)/(dBW), Hef max. (m),
Polarizarea semnalului, Localitatea - zona de acoperire MULTIPLEX A
17. Se va ataşa delegaţia de împuternicire a reprezentantului.

Data

Semnătura administratorului

Autentificarea

Anexa nr. 2
CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI
M D-2012, Chişinău, str. V. Pârcălab nr. 46
Tel.: (+373 22) 27-75-51, fax: (+373 22) 27-74-71
_______________________________________ c-mail: office@ cca.m d. http://www.audiovizual.md_________________________________
ATENŢIE! Formularul se completează cu litere de tipar. Dacă unele spaţii sunt insuficiente, adăugaţi informaţiile pe o pagină albă,
precizând rubricile la care se referă!

STR UCTURA SER VICIUL UI MEDIA A UDIO VIZUAL
FURNIZORI DE SERVICII MEDIA LINIARI
A. Datele de identificare solicitant / titular licenţă de emisie
A .l. Solicitant / Titular de licenţă: ÎCS REFORMA ART SRL
_______ A.2. Denumirea furnizorului de servicii media: JURNAL TV_____________________________________________________
B. Formatul de principiu şi structura serviciului media audiovizual
B .l. Formatul serviciului media audiovizual:
| generalist
□ de ştiri
□ tematic - d o m en iu l:...................................................
B.2. Structura programelor după sursa de provenienţă (Total - 100%)
(Se calculează pentru un interval de o săptămână, Total ore de emisie săptămânală 168

)

Producţie proprie: 87%
Programe audiovizuale locale realizate în exclusivitate de furnizorul de servicii m edia
87%
Programe audiovizuale locale realizate în coproducţie şi cu contribuţia furnizorului de servicii m edia

0%

Producţii audiovizuale ale altor producători: 12%
Programe audiovizuale realizate de producători independenţi aflaţi sub jurisdicţia Republicii M oldova 0%
Programe audiovizuale realizate de producători ce provin din statele membre ale U niunii Europene şi/sau din statele terţe
participante la Convenţia europeană privind televiziunea transfrontalieră
12%
Programe audiovizuale realizate de producători ce nu se află sub jurisdicţia Republicii M oldova
0%

Programe retransmise/preluate/achiziţionate: 0%
Realizate de alţi furnizori de servicii media aflaţi sub jurisdicţia Republicii M oldova 0%
Realizate de furnizori de servicii m edia ce nu se află sub jurisdicţia Republicii Moldova: 0%
(cu specificarea denumirii, formatului serviciului media audiovizual, genului programelor şi ţara de origine a produsului media
respectiv):
B.3. Opere europene
(Se calculează raportând la timpul total de emisie p e săptămână prin scăderea timpului alocat ştirilor, evenimentelor sportive,
jocurilor, publicităţii, serviciilor teletext şi teleshopping)
Procente rezervate operelor audiovizuale europene: 89%
(Se înscrie ponderea minimă ce ar p utea f i alocată acestor tipuri de programe prevăzută de Codul serviciilor media audiovizuale)
Procent rezervat operelor audiovizuale europene realizate de către furnizor: 89%
Procent rezervat operelor audiovizuale europene: 0%
Procent rezervat operelor audiovizuale europene create de producători independenţi din Republica Moldova: 0 %

B.4. Structura serviciului media audiovizual pe tipuri de programe:
(Estimarea se realizează pentru un interval de o săptămână)
Programe informative şi analitice 34%
Programe educaţionale şi culturale 25%
Filme (artistice, documentare, animaţie) 8%
M uzică (în cazul posturilor TV - clipuri muzicale neîncadrate în emisiuni) 0%
Alte tipuri de emisiuni 17%
Teleshopping, sponsorizare 2%
Publicitate 12%
Promo 2%

Notă:
1) Serviciu media audiovizual generalist - serviciu media audiovizual care furnizează programe audiovizuale cu conţinut preponderent informativ,
educativ şi de divertisment, în domenii de interes public, şi care sunt adresate publicului larg;
2) Serviciu media audiovizual de ştiri - serviciu media audiovizual care furnizează programe audiovizuale cu conţinut preponderent informativ şi
informativ-analitic, axat pe actualitatea internă şi externă şi care sunt adresate publicului larg;
3) Serviciu media audiovizual tematic - serviciu media audiovizual care furnizează programe audiovizuale dedicate preponderent unui domeniu şi care
sunt adresate unui anumit segment al publicului;________________________________________________________________________________________

z
4) Program audiovizual - ansamblu de imagini în mişcare, însoţite sau nu de sunet, în cazul unui program televizat, sau ansamblu de sunete, în cazul unui
program sonor, indiferent de durata acestuia, care constituie un întreg identificabil prin titlu, conţinut sau formă, în cadrul unei grile sau al unui catalog
realizat de către un furnizor de servicii media (evenimente sportive, filme documentare, programe de divertisment şi de tip reality, programe pentru copii,
piese de teatru şi altele).
5) Program audiovizual în primă difuzare - program audiovizual difuzat în premieră în cadrul unui serviciu media audiovizual liniar;
6) Programe informative şi analitice - care aduc la cunoştinţă publicului evenimentele din actualitatea cotidiană: buletine de ştiri, informaţii şi comentarii,
comunicate, reportaje din ţară şi din străinătate, proteste, talk-show-uri informativ-analitice ştiri sportive, date meteo, ştiri culturale, revista presei. Alte
programe de informare, axate pe probleme politice - viaţa parlamentară, activitatea partidelor politice, probleme economice, ştiinţifice sau sociale; ori pe
evenimente speciale - sub formă de dezbatere, şedinţele organelor administraţiei publice locale şi centrale.
7) Programe educaţionale - destinate, în special, procesului de instruire, în care elementul cognitiv joacă un rol important (programe şcolare, universitare).
Programe culturale - programe destinate, în principal, stimulării curiozităţii artistice şi/sau intelectuale, reprezentaţii culturale, activităţi culturale în sine
(concerte, spectacole), programe destinate îmbogăţirii cunoştinţelor publicului (într-un mod nedidactic) în diverse domenii ale culturii, afişa (agenda)
culturală.
8) Muzică - în cazul serviciilor de radiodifuziune sonoră şi clipuri muzicale care nu fac parte din cadrul unei emisiuni în cazul servicii de televiziune.
9) Alte tipuri de emisiuni - programe de divertisment, muzicale sau muzical-distractive, spectacole de revistă sau de circ, programe sportive (cu excepţia
informaţiilor sportive), emisiuni religioase, programe cu tematică socială (cu excepţia informaţiilor sociale), satirice (umoristice), reality-show, horoscop etc.
10) Publicitate - mesaj, sub orice formă, difuzat în scop de autopromovare sau difuzat în schimbul unei plăţi, fie al unei retribuţii similare, de către o persoană
juridică sau fizică, în legătură cu un domeniu de activitate, cu o activitate comercială, cu o meserie ori profesie, în scop de promovare a furnizării unor bunuri
şi servicii, inclusiv bunuri imobiliare, sau a unei cauze, a unei idei, ori a unor drepturi şi obligaţii.
\ \ ) Sponsorizare - contribuţie a unei întreprinderi publice sau private acordată pentru finanţarea programelor audiovizuale în vederea promovării denumirii,
a mărcii comerciale, a imaginii, a activităţilor ori a unor produse proprii.
12) Teleshopping- mesaj transmis direct către publicul larg în scopul furnizării unor bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi şi obligaţii, în
schimbul unei plăţi.
13) ore de maximă audienţă - intervalele de timp cuprinse între orele 06.00-09.00 şi 17.00-23.00 - pentru serviciile de televiziune şi între 06.00-10.00,
12.00-15.00 şi 17.00-20.00 - pentru serviciile de radiodifuziune sonoră.

Furnizorii de servicii media de televiziune au obligaţia de a transmite, în primă difuzare, cel puţin 50% din cotele de producţie proprii prevăzute la art. 4
alin. (3) din Codul serviciilor media audiovizuale;
Serviciilor de televiziune axate preponderent pe difuzarea programelor audiovizuale de promovare a patrimoniului cultural naţional şi european, din
arhivele proprii nu Ii se aplică prevederile art.4 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale;
Furnizorii de servicii media de televiziune şi radiodifuziune sonoră au obligaţia de a transmite programe audiovizuale locale în proporţie de cel puţin 80%
în limba română.
Furnizorii de servicii media de televiziune şi radiodifuziune sonoră ale căror servicii media audiovizuale se adresează comunităţilor din unităţile
administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică reprezintă o pondere majoritară au obligaţia de a transmite programe audiovizuale locale în proporţie de
cel puţin 25% în limba română, precum şi programe audiovizuale de producţie proprie în limba minorităţii respective.
Programele audiovizuale locale prevăzute la art. 4 alin. (3), (6) şi (7) din Codul serviciilor media se difuzează în intervalul orar 06.00-24.00. Cel puţin
75% din conţinutul programelor respective se difuzează în orele de maximă audienţă.
Volumul rezervat operelor audiovizuale europene în cadrul serviciului media audiovizual se asigură în conformitate cu art. 6 din Codul serviciilor media
audiovizuale.
Serviciile de televiziune cu conţinut muzical şi serviciile de radiodifuziune sonoră trebuie să conţină cel puţin 30% de opere muzicale în limba română,
inclusiv 10% de opere muzicale care provin de la compozitori, artişti-interpreţi şi producători originari din Republica Moldova. Operele muzicale prevăzute
trebuie să fie difuzate în intervalul orelor 06.00-24.00.
în cazul programelor şi filmelor (retransmise, transmise şi preluate) realizate de către producători independenţi de emisiuni/furnizori de servicii media din
Republica Moldova şi producători independenţi/furnizori de servicii media ce nu se află sub jurisdicţia Republicii Moldova, furnizorul de servicii media va
anexa copiile contractelor respective.
în vederea protejării spaţiului audiovizual naţional şi asigurării securităţii informaţionale, se permite furnizorilor de servicii media şi distribuitorilor de
servicii media transmisiunea programelor de televiziune şi de radio cu conţinut informativ, informativ-analitic, militar şi politic care sunt produse în statele
membre ale Uniunii Europene, în SUA şi Canada, precum şi în statele care au ratificat Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.
în spaţiul audiovizual naţional este interzisă difuzarea programelor audiovizuale ce constituie discurs care incită la ură.
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Director General, Adrian Buraga
(numele, prenumele)

Proiect editorial
al postului de televiziune J U R N A L TV"
Specificul postului de televiziune Jurnal TV

Jurnal TV este o instituţie mass-media independentă, care promovează libertatea de exprimare, de
gândire şi libertatea presei, precum şi alte valori definitorii ale procesului de consolidare a
democraţiei şi statului de drept. Jurnal TV pledează pentru jurnalismul imparţial, obiectiv şi
echilibrat, reflectând echidistant evenimentele care au loc într-un stat democratic aflat în tranziţie.
Jurnal TV oferă o gamă bogată şi diversă de content de divertisment, inclusiv producţii locale,
documentare de calibru, emisiuni TV originale şi campanii sociale. Echipa noastră este una
dinamică, alcătuită din profesionişti de top şi angajată plenar în activităţi menite să ofere produse
de calitate şi să menţină o legătură emoţională cu publicul său.
Scurt istoric al postului de televiziune Jurnal TV

Jurnal TV a apărut pe piaţa mediatică din Moldova în luna mai 2008 ca o televiziune pe internet şi,
după o perioadă de căutări, şi-a găsit vocaţia de televiziune de ştiri şi dezbateri. într-un termen
scurt, în martie 2010, Jurnal TV a obţinut licenţa privind dreptul de difuzare prin satelit.
După 10 ani de activitate, JURNAL TV produce zilnic buletine de ştiri, emisiuni de investigaţie, talkshow-uri politice şi sociale, emisiuni cu caracter informativ, divertisment şi satiră. în acelaşi timp,
echipa Jurnal TV realizează şi difuzează producţii originale, lansate în premieră pe piaţa mediatică
din ţară: primul serial de comedie contemporană - "Italia, Patria Nostra", film documentar de
reconstituire - "One Way Ticket", emisiunea-interviu "Renegat" şi multe alte proiecte marca Jurnal
TV.
Momentan, echipa postului Jurnal TV este formată din 97 de angajaţi, majoritatea absolută având
studii superioare de specialitate. Vârsta medie a angajaţilor este de 35 de ani.
(*ataşatâ la pachetul de documente este organigrama postului de televiziune Jurnal TV)
Auditoriul postului de televiziune Jurnal TV

Potrivit statisticilor obţinute de la măsurătorul oficial al audienţelor în Republica Moldova Jurnal
TV deţine o cotă considerabilă din piaţa audiovizualului, iar în anumite perioade de emisie, postul
nostru fiind lider în emisie.
Planificăm o creştere ale audienţelor pe mai multe sectoare ale Republicii Moldova, acest lucru
fiind posibil datorită implementarea multiplexului digital terestru. Includerea postului Jurnal TV în
grila multiplexului digital A va oferi oportunitatea telespectatorilor din ţară de a acea acces la
informaţie proaspătă, corectă şi echidistantă, precum şi la programe televizate autohtone de cea
mai înaltă calitate. Publicul ţintă îl va constitui spectatorul activ, în vârstă de 18-50 de ani, zonele
urban şi rural.
Scopuri si sarcini ale postului de televiziune Jurnal TV
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Scopul postului Jurnal TV este de a deveni o companie profitabilă, cu o mai mare acoperire
teritorială, informând corect şi echidistant comunitatea despre evenimentele care au loc în
societate.
Managementul companiei este asigurat de o echipă de profesionişti care au demonstrat că pot
obţine succese în domeniu, iar corpul jurnalistic va fi format din specialişti de cea mai înaltă
calificare.
Promptitudinea, echidistanţa, pluralismul de idei şi opinii vor fi obligatorii în cadrul emisiunilor
Jurnal TV. Eliberarea de presiunile politicului şi a sferelor de influenţă, subordonarea activităţii
echipei de jurnalişti în interesul societăţii - aceasta este calea succesului unui post TV, cale ce va fi
urmată consecvent şi fără abateri.
Spectatorul Jurnal TV va înţelege rapid că, trăind într-o lume modernă, manipularea opiniei publice
este un atribut al trecutului, iată de ce nu vom admite deformarea adevărului şi-l vom respecta pe
telespectatorul nostru.
în acelaşi timp, Jurnal TV se adresează întregii familii, cu producţii originale lansate în premieră pe
piaţa mediatică din ţară, cu emisiuni despre viaţa unor oameni cu destine deosebite, emisiuni
adresate femeilor, show-uri şi talk-show-uri despre problemele societăţii şi adevăruri general
valabile, emisiuni ce reflectă viaţa mondenă autohtonă şi internaţională.
Profilul postului de televiziune Jurnal TV

Timp de 10 ani de activitate, brandul Jurnal TV a devenit unul cunoscut în rândurile
telespectatorilor după lansarea pe satelit, având acoperire naţională şi internaţională.
Jurnal TV va mediatiza în continuare principalele evenimente din ţară, astfel încât telespectatorii
să le poată analiza în deplină cunoştinţă de cauză. Conţinutul informativ al postului se axează pe
Breaking News, jurnale de ştiri, ediţii speciale, talk-show-uri, emisiuni tematice etc.
Campaniile sociale lansate de Jurnal TV - „JurnalTverde", „Jurnal îţi face curte", „Bea Cuminte",

„Moş Crăciun există, Moş Crăciun eşti tul", "Păstraţi iubirea, păstraţi!" etc. s-au bucurat de
receptivitatea publicului, dar si de interesul autorităţilor, care s-au implicat în soluţionarea
problemelor abordate. Jurnal TV va cotinua sa realizeze astfel de proiecte pentru a preveni şi
educa publicul larg şi sensibiliza autorităţile asupra problemelor vitale din societate.
Profesionalism şi curaj - Echipa Jurnal TV a demonstrat că ştie şi poate să producă ştiri în
momentele cele mai critice şi în locurile cu risc sporit pentru integritatea fizică a reporterilor. în
urma training-irile realizate, jurnaliştii şi echipa tehnică din cadrul postului Jurnal TV au obţinut
dexteritatea necesară pentru a realiza produse televizate de cea mai bună calitate.
Echipament modern - postul de televiziune Jurnal TV dispune de echipament modern: camere de

teren, de studio, staţii de regie şi editare. Platoul Jurnal TV bine dotat asigură diversitatea şi
varietatea emisiunilor. Modalitatea modernă a prezentării ştirilor, a organizării dezbaterilor şi a
desfăşurării show-urilor de diferite categorii, constituie o premieră pentru piaţa mass-media din
Republica Moldova şi oferă o surpriză plăcută şi inedită telespectatorilor noştri.
Modul de transmisie al postului de televiziune Jurnal TV

Obţinerea licenţei digitale terestre va oferi ocazia postului Jurnal TV să fie mai aproape de
telespectatorii din teritoriu, aceştia având ocazia să vizioneze conţinut sută la sută autohton, de
cea mai înaltă calitate.
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Aceasta este calea ce ar asigura difuzarea programelor noastre la nivel naţional. Solicităm acest
lucru, fiindcă produsele din grila noastră sunt inedite, prezintă un interes deosebit pentru publicul
larg, oferind informaţii din toate domeniile: economie, sanătate, relaţii interpersonale, tehnologii
moderne, modă şi frumuseţe, informaţii utile din domeniul gastronomiei şi multe alte subiecte.
Concepţia si volumul programelor postului de televiziune Jurnal TV

Jurnal TV emite 24 din 24 ore, atât programe autohtone, cât şi străine, respectând toate criteriile
indicate în Codul Audiovizualului al Republicii Moldova. Volumul şi denumirea programelor
corespunde cu anexa ataşată la proiectul editorial.
La implementarea proiectului editorial, postul de televiziune Jurnal TV se conduce după
următoarele principii:
• Difuzarea operelor audiovizuale europene, autohtone şi proprii.
• Respectarea moralităţii şi asigurarea protecţiei minorilor: excluderea difuzării programelor
şi imaginilor care conţin orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă, religie,
naţionalitate, sex, în special programe care conţin pornografie, violenţă exagerată sau
limbaj lincenţios.
• Pluralismul politico-social: asigurarea pluralismului politic şi social, a diversităţii culturale,
lingvistice şi religioase, informarea, educarea publicului, reflectarea companiilor electorale
în mod veridic, echilibrat şi imparţial în scrictă concordanţă cu legislaţia în vigoare.
• Independenţă şi libertate editorială: libera formare a politicii editoriale ce permit
. salvgardarea pluralismului şi a egalităţii şanselor tuturor într-o societate democratică.
• Libera recepţionare a serviciilor de programe: difuzarea programelor prin satelit oferă
posibilitatea de a recepţiona Jurnal TV, oriunde şi necondiţionat.
• Respectarea patrimoniului lingvistic şi cultural-naţional în conformitate cu prevederile
Codului Audiovizualului.
• Respectarea drepturilor omului şi drepturilor conexe.
• Asigurarea ponderii audiovizuale autohtone şi europene în conformitate cu prevederile
Codului Audiovizualului.
• Asigurarea promovării valorilor general-umane şi a respectării drepturilor omului.
Prin ce se remarcă Jurnal TV pe piaţa autohtonă:
•
•
•
•
•
•

Independenţă editorială.
Emisie 24 ore din 24.
Programe cu conţinut informativ, divertisment.
Producţie autohtonă 100%.
Produse TV inedite pentru piaţa locală.
Content selectat de seriale, filme si documentare pentru difuzarea căruia sunt deţinute
toate drepturile de autor.
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G R IL A D E E M IS IE S Ă P T Ă M Â N A L Ă J U R N A L T V
LU N I

S T A R T T IM E

E N D T IM E

T itlu l p r o g r a m u l u i

G e n u l p r o g r a m u lu i

S U R S A D E P R O V IN IE N Ţ Ă

L IM B A D E D IF U Z A R E

7:00:00 AM
8:00:00 AM

8:00:00 AM
10:00:00 AM

10:00:00
10:15:00
11:00:00
12:00:00

AM
AM
AM
PM

10:15:00 AM
11:00:00 AM
12:00:00 PM
2:00:00 PM

Jurnalul Săptămânii
Pop Corn Show la Jurnal FM
Teleshopping

Programe informative sau analitice
Alte tipuri de programe
Teleshopping

Produs propriu
Produs propriu
Teleshopping

Asfalt de Moldova
Patrula Jurnal TV

Programe educaţionale sau culturale
Programe informative sau analitice
Programe informative sau analitice

Limba Română
Limba Română
Teleshopping
Limba Română

2:00:00
3:00:00
3:15:00
4:45:00
5:00:00
5:30:00
6:00:00

PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM

3:00:00 PM
3:15:00 PM

7:00:00 PM
8:00:00 PM
10:00:00 PM
11:00:00 PM
12:00:00 AM
2:00:00 AM
3:00:00 AM
4:00:00 AM
5:00:00 AM

4:00:00
5:00:00
5:30:00
6:00:00
7:00:00
8:00:00

Cabinetul din umbră, reluare
Lampa fermecată la Jurnal FM

PM
PM
PM
PM
PM
PM

10:00:00 PM
11:00:00 PM
12:00:00 AM
2:00:00 AM
3:00:00 AM
4:00:00 AM
5:00:00 AM
7:00:00 AM

Departamentul Programe, Jurnal TV

Jurnalul orei 15
Din lumea filmelor
Teleshopping
Jurnalul orei 17
Din lumea filmelor
Film serial
Jurnalul orei 19
Ora Expertizei
02 pe TV
Jurnalul orei 23
Ora Expertizei, reluare
02 pe TV
Jurnalul orei 3
Film serial
Ora Expertizei,reluare

Alte tipuri de programe
Programe informative sau analitice
Programe educaţionale sau culturale
Teleshopping
Programe informative sau analitice
Programe educaţionale sau culturale
Filme
Programe informative sau analitice
Programe informative sau analitice
Programe educaţionale sau culturale
Programe informative sau analitice
Programe informative sau analitice
Programe educaţionale sau culturale
Programe informative sau analitice
Filme
Programe informative sau analitice

Producţii

Producţii
Producţii

Producţii

Produs propriu
Produs propriu
Produs propriu
Produs propriu
Produs propriu
audiovizuale ale altor
Teleshopping
Produs propriu
audiovizuale ale altor
audiovizuale ale altor
Produs propriu
Produs propriu
Produs propriu
Produs propriu
Produs propriu
Produs propriu
Produs propriu
audiovizuale ale altor
Produs propriu

Limba Română
Limba Română
Limba Română
producători

producători
producători

producători

Limba Română
Limba Română
Teleshopping
Limba Română
Limba Română
Limba
Limba
Limba
Limba
Limba
Limba
Limba
Limba
Limba
Limba

Română
Română
Română
Română
Română
Română
Română
Română
Română
Română

GRILA DE EMISIE SĂPTĂMÂNALĂ JURNAL TV
MARŢI
START TIME

END TIME

Titlul programului

Genul programului

SURSA DE PROVINIENŢĂ

LIMBA DE DIFUZARE

7:00:00 AM

8:00:00 AM

Jurnalul orei 7

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

8:00:00 AM

10:00:00 AM

Pop Corn Show la Jurnal FM

Alte tipuri de programe

Produs propriu

Limba Română

10:00:00 AM

10:15:00 AM

Teleshopping

Teleshopping

Teleshopping

Teleshopping

10:15:00 AM

11:00:00 AM

Asfalt de Moldova

Programe ed ucaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

11:00:00 AM

12:00:00 PM

Colecţii Ora de Ras

Programe ed ucaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

12:00:00 PM

2:00:00 PM

Ora Expertizei, reluare

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

2:00:00 PM

3:00:00 PM

Lampa ferm ecată la Jurnal FM

Alte tipuri d e programe

Produs propriu

Limba Română

3:00:00 PM

3:15:00 PM

Jurnalul orei 15

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

3:15:00 PM

4:00:00 PM

Filme si staruri

Programe educaţionale sau culturale

Producţii audiovizuale ale altor producători

Limba Română

4:45:00 PM

5:00:00 PM

Teleshopping

Teleshopping

Teleshopping

Teleshopping

5:00:00 PM

5 :30:00 PM

Jurnalul orei 17

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

5:30:00 PM

6:00:00 PM

Filme si staruri

Programe educaţionale sau culturale

Producţii audiovizuale ale altor producători

Limba Română

6:00:00 PM

7:00:00 PM

Film serial

Filme

Producţii audiovizuale ale altor producători

Limba Română

7:00:00 PM

8:00:00 PM

Jurnalul orei 19

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

8:00:00 PM

10:00:00 PM

0 Hac

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Rusă

10:00:00 PM

12:00:00 AM

Dora Show, reluare

Programe educaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

12:00:00 AM

1:00:00 AM

Jurnalul orei 24

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

1:00:00 AM

3:00:00 AM

0 Hac

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Rusă

3:00:00 AM

4:00 :0 0 AM

Jurnalul orei 3

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

4:00:00 AM

5:00:00 AM

Film serial

Filme

Producţii audiovizuale ale altor producători

Limba Română

5:00:00 AM

7:00:00 AM

Dora Show, reluare

Programe educaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

Departamentul Programe, Jurnal TV

GRILA DE EMISIE SĂPTĂMÂNALĂ JURNAL TV
MIERCURI
START TIME

ENDTIME

Titlul programului

Genul programului

SURSA DE PROVINIENŢĂ

LIMBA DE DIFUZARE

7:00:00 AM

8:0 0 :0 0 AM

Jurnalul orei 7

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

8:00:00 AM

10:0 0:0 0 AM

Pop Corn Show la Jurnal FM

Alte tipuri de program e

Produs propriu

Limba Română

10:00:00 AM

10 :15:00 AM

Teleshopping

Teleshopping

Teleshopping

Teleshopping

10:15:00 AM

11:00 :0 0 AM

Asfalt de Moldova

Programe educaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

11:00:00 AM

12 :0 0:00 PM

Colecţii Ora de Ras

Programe educaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

12:00:00 PM

2:0 0:0 0 PM

0 Hac, reluare

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Rusă

2:00:00 PM

3:00 :00 PM

Lampa ferm ecată la Jurnal FM

Alte tipuri de p rogram e

Produs propriu

Limba Română

3:00:00 PM

3:15 :00 PM

Jurnalul orei 15

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română
Limba Română

3:15:00 PM

4 :0 0 :0 0 PM

Ce mai fac vedetele

Programe ed ucaţionale sau culturale

Producţii audiovizuale ale altor producători

4:45:00 PM

5:00 :0 0 PM

Teleshopping

Teleshopping

Teleshopping

Teleshopping

5:00:00 PM

5:30 :00 PM

Jurnalul orei 17

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

5:30:00 PM

6:00 :0 0 PM

Ce mai fac vedetele

Programe ed ucaţionale sau culturale

Producţii audiovizuale ale altor producători

Limba Română

6:00:00 PM

7:00 :00 PM

Film serial

Filme

Producţii audiovizuale ale altor producători

Limba Română

7:00:00 PM

8:0 0 :0 0 PM

Jurnalul orei 19

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

8:00:00 PM

10:0 0:0 0 PM

Secretele Puterii

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

10:00:00 PM

11 :00 :0 0 PM

Ora de Ras, reluare

Programe ed ucaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

11:00:00 PM

1 2:00:00 AM

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

12:00:00 AM

2 :00:00 AM

Jurnalul orei 23
Secretele Puterii

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

2:00:00 AM

3:0 0:0 0 AM

Ora de Ras, reluare

Programe ed ucaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

3:00:00 AM

4:0 0 :0 0 AM

Jurnalul orei 3

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

4:00:00 AM

5:0 0:0 0 AM

Film serial

Filme

Producţii audiovizuale ale altor producători

Limba Română

5:00:00 AM

7:00 :0 0 AM

Secretele Puterii

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

Departamentul Programe, Jurnal TV

GRILA DE EMISIE SĂPTĂMÂNALĂJURNAL TV
JOI
START TIME

END TIME

Titlul programului

Genul programului

SURSA DE PROVINIENŢĂ

LIMBA DE DIFUZARE

7:00:00 AM

8:0 0:0 0 AM

Jurnalul orei 7

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

8:00:00 AM

10:0 0:00 AM

Pop Corn Show la Jurnal FM

Alte tipuri d e programe

Produs propriu

Limba Română

10:00:00 AM

10:1 5:00 AM

Teleshopping

Teleshopping

Teleshopping

Teleshopping

10:15:00 AM

11:0 0:00 AM

Asfalt de Moldova

Programe educaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

11:00:00 AM

12:00:00 PM

Colecţii Ora de Ras

Programe educaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

12:00:00 PM

2:00:00 PM

Secretele Puterii

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

2:00:00 PM

3:00:00 PM

Lampa fermecată la Jurnal FM

Alte tipuri d e programe

Produs propriu

Limba Română

3:00:00 PM

3:15:00 PM

Jurnalul orei 15

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

3:15:00 PM

4:00 :0 0 PM

Din lumea filmelor

Programe ed ucaţionale sau culturale

Producţii audiovizuale ale altor producători

4:45:00 PM

5:00:00 PM

Teleshopping

Teleshopping

Teleshopping

Limba Română
Teleshopping

5:00:00 PM

5:30:00 PM

Jurnalul orei 17

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

5:30:00 PM

6:00:00 PM

Filme si staruri

Programe ed ucaţionale sau culturale

Producţii audiovizuale ale altor producători

Limba Română

6:00:00 PM

7:00:00 PM

Film serial

Filme

Producţii audiovizuale ale altor producători

Limba Română

7:00:00 PM

8:00:00 PM

Jurnalul orei 19

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

8:00:00 PM

10:00:00 PM

Cabinetul din um bră

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română
Limba Română

10:00:00 PM

11:00:00 PM

Show culinar

Programe educaţionale sau culturale

Produs propriu

11:00:00 PM

12:0 0:00 AM

Jurnalul orei 23

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

12:00:00 AM

2:00:00 AM

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Programe educaţionale sau culturale

2:00:00 AM

3:00:00 AM

Cabinetul din um bră
Show culinar

Produs propriu

Limba Română
Limba Română

3:00:00 AM

4:0 0:0 0 AM

Jurnalul orei 3

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

4:00:00 AM

5 :00:00 AM

Film serial

Filme

Producţii audiovizuale ale altor producători

Limba Română

5:00:00 AM

7:00:00 AM

Cabinetul din u m b ră

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

Departamentul Programe, Jurnal TV

GRILA DE EMISIE SĂPTĂMÂNALĂJURNAL TV
VINERI
START TIME

ENDTIME

Titlul programului

Genul programului

SURSA DE PROVINIENŢĂ

LIMBA DE DIFUZARE

7:00:00 AM

8:00:00 AM

Jurnalul orei 7

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

8:00:00 AM

10:00:00 AM

Pop Corn Show la Jurnal FM

Alte tipuri d e programe

Produs propriu

Limba Română

10:00:00 AM

10:15:00 AM

Teleshopping

Teleshopping

Teleshopping

Teleshopping

Produs propriu

Limba Română

10:15:00 AM

11:00:00 AM

Asfalt de Moldova

Programe educaţionale sau culturale

11:00:00 AM

12:00:00 PM

Colecţii Ora d e Ras

Programe educaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

12:00:00 PM

2:00:00 PM

Cabinetul din umbră

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

2:00:00 PM

3:00:00 PM

Lampa fermecată la Jurnal FM

Alte tipuri d e programe

Produs propriu

Limba Română

3:00:00 PM

3:15:00 PM

Jurnalul orei 15

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

3:15:00 PM
4:45:00 PM

4:0 0:0 0 PM

Programe educaţionale sau culturale

Producţii audiovizuale ale altor producători

Limba Română

5:00:00 PM

Ce mai fac ved etele
Teleshopping

Teleshopping

Teleshopping

Teleshopping

5:00:00 PM

5:3 0:0 0 PM

Jurnalul orei 17

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

5:30:00 PM

6:00:00 PM

Din lumea filmelor

Programe educaţionale sau culturale

Producţii audiovizuale ale altor producători

Limba Română

6:00:00 PM

7:00:00 PM

Film serial

Filme

Producţii audiovizuale ale altor producători

Limba Română

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

7:00:00 PM

8:00:00 PM

8:00:00 PM

9:00:00 PM

Jurnalul orei 19
02 pe TV

Programe educaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

10:00:00 PM

11:00:00 PM

Renegat

Programe educaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

11:00:00 PM

12:0 0:00 AM

Jurnalul orei 23

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

12:00:00 AM

2:00:00 AM

02 pe TV

Programe educaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

2:00:00 AM

3:00:00 AM

Renegat

Programe educaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

3:00:00 AM

4:00 :0 0 AM

Jurnalul orei 3

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

4:00:00 AM

5:00:00 AM

Film serial

Filme

Producţii audiovizuale ale altor producători

Limba Română

5:00:00 AM

7:00:00 AM

Dialoguri

Programe informative sau analitice

Produs propriu

Limba Rusă

Departamentul Programe, Jurnal TV

G R IL A D E E M IS IE S Ă P T Ă M Â N A L Ă J U R N A L T V
SAM BATA

S T A R T T IM E

7:00:00
8:00:00
9:00:00
9:30:00

AM
AM
AM
AM

10:00:00 AM
10:15:00 AM
11:00:00 AM
11:30:00 AM
12:00:00 PM
2:00:00
3:00:00
3:45:00
4:00:00
4:30:00
5:30:00

PM
PM
PM
PM
PM
PM

6:30:00 PM
7:00:00 PM
8:00:00 PM
10:00:00 PM
11:00:00 PM
4:00:00 AM
6:00:00 AM

E N D T IM E

T itlu l p r o g r a m u lu i

G e n u l p r o g r a m u lu i

S U R S A D E P R O V IN IE N Ţ Ă

L IM B A D E D IF U Z A R E

8:00:00 AM
9:00:00 AM
9:30:00 AM
10:00:00 AM

Jurnalul orei 7
Colecţie Dora Show
Micii Bucătari
Tur Retur
Teleshopping

Programe informative sau analitice
Programe educaţionale sau culturale
Programe educaţionale sau culturale

Produs propriu
Produs propriu
Produs propriu
Produs propriu
Teleshopping
Produs propriu

Limba Română
Limba Română
Limba Română
Limba Română
Teleshopping

Produs propriu
Producţii audiovizuale ale altor producători

Limba Română
Limba Română

Produs propriu
Produs propriu
Produs propriu
Teleshopping
Producţii audiovizuale ale altor producători
Producţii audiovizuale ale altor producători

Limba Română
Limba Română

10:15:00 AM
11:00:00 AM
11:30:00 AM
12:00:00 PM

AgriCool
Filme şi Staruri
Film serial
Ora Expertizei

2:00:00 PM
3:00:00
3:45:00
4:00:00
4:30:00
5:30:00
6:30:00

PM
PM
PM
PM
PM
PM

7:00:00 PM
8:00:00 PM
10:00:00 PM
11:00:00 PM
12:00:00 AM
6:00:00 AM
7:00:00 AM

Film serial
Zona VIP
Teleshopping
Ce mai fac vedetele
Profitul meu
Asfalt de Moldova - între două maluri
Micii Bucătari
Jurnalul Săptămânii

Departamentul Programe, Jurnal TV

Dora Show
Italia, Patria Nostra
Film serial
Dora Show
AgriCool

Programe educaţionale sau culturale
Teleshopping
Programe educaţionale sau culturale
Programe educaţionale sau culturale
Filme
Programe informative sau analitice
Filme
Programe educaţionale sau culturale
Teleshopping
Programe educaţionale sau culturale
Programe educaţionale sau culturale
Programe educaţionale sau culturale
Programe educaţionale sau culturale
Programe informative sau analitice
Programe educaţionale sau culturale
Programe educaţionale sau culturale
Filme
Programe educaţionale sau culturale
Programe educaţionale sau culturale

Produs
Produs
Produs
Produs

propriu
propriu
propriu
propriu

Produs
Produs
Produs
Produs

propriu
propriu
propriu
propriu

Limba Română

Limba Română
Teleshopping
Limba
Limba
Limba
Limba
Limba
Limba
Limba
Limba
Limba
Limba

Română
Română
Română
Română
Română
Română
Română
Română
Română
Română

GRILA DE EMISIE SĂPTĂMÂNALĂJURNAL TV
DUMINICA
START TIME

ENDTIME

Titlul programului

Genul programului

SURSA DE PROVINIENŢĂ

LIMBA DE DIFUZARE

7:00:00 AM

8:00:00 AM

Jurnalul orei 7

P rogram e informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

8:00:00 AM

9:00:00 AM

Colecţie Ora de Ras

P rogram e educaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

9:00:00 AM

9:30:00 AM

Micii Bucătari

P rogram e educaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

9:30:00 AM

10:00:00 AM

Tur Retur

P rogram e educaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

10:00:00 AM

10:15:00 AM

Teleshopping

Teleshopping

Teleshopping

Teleshopping

10:15:00 AM

11:00:00 AM

AgriCool

P rogram e educaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

11:00:00 AM

11:30:00 AM

Filme şi Staruri

P rogram e educaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

11:30:00 AM

12:00:00 PM

Film serial

Filme

Producţii audiovizuale ale altor producători

Limba Română

12:00:00 PM

2:00:00 PM

Secretele Puterii

P rogram e informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

2:00:00 PM

3:00:00 PM

Film serial

Filme

Produs propriu

Limba Română

3:00:00 PM

3:45:00 PM

Zona VIP

P rogram e educaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

3:45:00 PM

4:00:00 PM

Teleshopping

Teleshopping

Teleshopping

Teleshopping

4:00:00 PM

4:3 0:0 0 PM

Ce mai fac vedetele

P rogram e educaţionale sau culturale

Producţii audiovizuale ale altor producători

Limba Română

4:30:00 PM

5:30:00 PM

Producţii audiovizuale ale altor producători

Limba Română

6:30:00 PM

Profitul meu
Asfalt de Moldova - în tre două maluri

P rogram e educaţionale sau culturale

5:30:00 PM

P rogram e educaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

6:30:00 PM

7:00:00 PM

Micii Bucătari

P rograme educaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

7:00:00 PM

8:00:00 PM

Patrula Jurnal TV

P rogram e informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

8:00:00 PM

9:00:00 PM

Show culinar

P rogram e educaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

9:00:00 PM

10:00:00 PM

Ora d e Ras

P rogram e educaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

10:00:00 PM

11:00:00 PM

Italia, Patria Nostra

P rogram e educaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

11:00:00 PM

12:00:00 AM

Film serial

Filme

Produs propriu

Limba Română

4:00:00 AM

5:00:00 AM

Dora Show

P rogram e educaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

5:00:00 AM

6 :00:00 AM

Patrula Jurnal TV

P rogram e informative sau analitice

Produs propriu

Limba Română

6:00:00 AM

7:00:00 AM

Show culinar

P rogram e educaţionale sau culturale

Produs propriu

Limba Română

Departamentul Programe, Jurnal TV

PLAN DE AFACERI
Jurnal TV

ÎCS REFORMA ARTS.R.L.

■

Prem isele şi descrierea afacerii

Postul de televiziune Jurnal TV a apărut pe piaţa mediatică din Republica
Moldova în luna mai 2008 ca o televiziune pe internet şi în luna martie 2010 a
obţinut licenţa de emisie pe satelit. într-un term en scurt, canalul Jurnal TV a devenit
cunoscut pe piaţa audiovizualului din Republica Moldova, iar cei 10 ani de activitate
au consolidat poziţia de lider pe piaţa mediatică.
Jurnal TV deţine capacitatea tehnică şi umană pentru lansarea postului TV prin
intermediul televiziunii digitale terestre, dispunând de un echipam ent modern şi
resurse

financiare

solicitate

pentru

acoperirea

cheltuielilor

de

includere

în

Multiplexul A Digital Terestru. Capacitatea umană a postului Jurnal TV este formată
din tineri profesionişti care activează la moment în cadrul televiziunii.

■

Cheltuielile investiţionale şi operaţionale

Costul investiţional pentru difuzarea postului Jurnal TV prin intermediul va fi
acoperit de resursele obţinute în urma câştigării unui grant oferit de un donator
internaţional, iar pe viitor ne propunem ca scop să acoperim costul investiţional din
contul serviciilor publicitare, iar realizarea efectivă a acestei activităţi s-a efectuat
până la moment în regim de testare, cu succes.
Cheltuielile operaţionale pentru întreţinerea em isiei se constituie din taxele
lunare ce urmează a fi achitate.

Strategia afacerii & im plem entare

Postul de televiziune Jurnal TV va beneficia de echipam entului tehnic, după
cum urm ează:
-

Echipam entul deja existent.

-

Achiziţia noului echipam ent.

a)

activităţi de promovarea a postului Jurnal TV în scopul sporirii audienţei şi,

respectiv, atragerea surselor financiare.
b)

Im plem entarea

proiectelor cu caracter com ercial în scopul atragerii

surselor financiare şi promovării producţiei autohtone.
în scopul bunei desfăşurări a etapelor m enţionate, Jurnal TV planifică să
obţină resurse financiare proprii din:
•

publicitate, teleshopping etc.

•

co-producţii televizate

•

vânzarea tim pului de emisie

•

producerea em isiunilor

■

Informaţii financiare - capitalul instituţiei

Capitalul social al instituţiei este evaluat la suma de 26935972 lei.
Pentru acoperirea cheltuielilor privind emisia prin interm ediul multiplexului
digital terestru, Jurnal TV planifică un buget de investiţie anual în mărime de 90000
EURO.
Suma cheltuielilor va fi acoperită din publicitate, proiecte com erciale, granturi externe etc.
Publicitate. Preţurile pentru publicitate vor varia în dependenţă de ora

difuzării.
Proiecte externe (granturi). în perioada funcţionării postului Jurnal TV vor fi

solicitate în continuare finanţări internaţionale pentru proiecte audiovizuale
Distribuirea resurselor financiare acum ulate se va face conform strategiilor de
m odernizare a postului Jurnal TV.

#■
Freforma
mwm advertising
Consiliului Audiovizualului

DECLARAŢIE

Prin prezenta ÎCS Reforma Art SRL declară, că nu participă direct sau indirect cu
capital în fondurile statutare ale altor societăţi din domeniul audiovizualului, fiind
titulara doar a postului JURNAL TV.

Anexa nr. 4

Declaraţie pe proprie răspundere
cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii
furnizorului de servicii media

P r in p re z e n t a , s u b s e m n a tu l A d r ia n B u r a g a , în c a lita te d e D ir e c t o r G e n e r a l a l c o m p a n ie i „ Î C S
R E F O R M A A R T ” S R L , în c o n fo r m it a t e c u p r e v e d e r ile a rt. 2 1 d in C o d u l s e r v ic iilo r m e d ia
a u d io v iz u a le a l R e p u b lic ii M o ld o v a ,
C u n o s c â n d d is p o z iţ iile a r t ic o lu lu i 3 5 2 1 d in C o d u l p e n a l a l R e p u b lic ii M o ld o v a c u p r iv ir e la
f a ls u l în d e c la r a ţ ii, d e c la r p e p ro p rie ră s p u n d e re u r m ă t o a r e le :
D e n u m ir e a s e r v ic iu lu i d e t e le v iz iu n e / r a d io d ifu z iu n e
so n o ră .
D e n u m ir e a f u r n iz o r u lu i s e r v ic iu lu i m e d ia a u d io v iz u a l
(s ta tu tu l ju r id ic ) .
A d r e s a ju r id ic ă ş i d a te le d e c o n ta c t a le a d m in is t r a ţ ie i.

JURNALTV
ÎCS „ REFORMA ART" SRL
MD 2009, Chişinău, str. Valea Dicescu, 7
Tel.: 022 859 000; Fax: 022 234 220

A d r e s a p e n tru c o re s p o n d e n ţă / p o ş ta e le c t ro n ic ă /
p a g in a w e b .
P e rs o a n e le d in o rg a n u l d e c o n d u c e re / s u p ra v e g h e r e ş i
f u n c ţ iile a c e s to ra .
N u m e le r e p r e z e n t a n ţ ilo r le g a li.
L i s t a a c ţ io n a r ilo r ş i a s o c ia ţ ilo r p â n ă la n iv e l d e
p e rs o a n ă f iz ic ă , c u e x c e p ţ ia a c ţ io n a r ilo r ş i a s o c ia ţ ilo r
c a re s u n t s o c ie t ă ţ i p e a c ţ iu n i c u a c ţ iu n i la p u rtă to r s a u
lis ta te la b u rs e le d e v a lo r i in t e r n a ţ io n a le .
C o te le d e p a r t ic ip a r e în c a p it a lu l s o c ia l a l s o c ie t ă ţ ii
c a re s o lic it ă / s a u d e ţin e a c t u l p e r m is iv .
L i s t a p r o p r ie t a r ilo r b e n e f ic ia r i c a re d e ţin d ir e c t s a u
in d ir e c t , c o n t r o lu l a s u p r a f u r n iz o r u lu i d e s e r v ic ii
m e d ia .
In fo r m a ţ ia c u p r iv ir e la c o ta d e a c ţ iu n i d in c a p it a lu l
s o c ia l a l a lt e i p e rs o a n e ju r id ic e d e ţin ă to a re a u n e i
lic e n ţ e d e e m is ie d in d o m e n iu l s e r v ic iilo r m e d ia
a u d io v iz u a le a fla t e în ju r is d ic ţ ia R e p u b lic ii M o ld o v a .
C a p it a lu l s o c ia l.
A c o p e r ir e / d ifu z a r e .
P e rs o a n e le re s p o n s a b ile d e p o lit ic a e d it o r ia lă ş i
p e rs o a n e le c a re d e ţin d re p t d e v o t în c a d ru l
f u r n iz o r u lu i d e s e r v ic ii m e d ia a u d io v iz u a le .
S e m n a le le p o s t u lu i d e r a d io , s im b o lu l p o s t u lu i d e
t e le v iz iu n e .

MD 2004, Chişinău, str. Columna, 170,
contact@jurnaltv.md; www.jurnaltv.md
Valentin Butnaru, Administrator
Adrian Buraga, Director General

VB NEWS MEDIA GMBH, Germania

Valentin Butnaru

Lipseşte

26 935 972 MDL
Localitatea: Republica Moldova

Valentin Butnaru

J u m a lT V
A nexă: C opia de pe a ctul de identitate al proprietarului b eneficiar (inform aţia dată este co n fid en ţială şi n u v a fi publicată).
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Director General ICS „REFORMA ART SRL
(Buraga, Adrian)

