
1

T RĂ I E Ș T E  V I I T O R U L !
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T RĂ I E Ș T E  V I I T O R U L !

D E S P R E  A 7 T V

A7TV este o televiziune generalistă, care își propune să aducă în peisajul audio-

vizual informația aplicată, educația, spiritualitatea autentică, cultura și valorile

care definesc omul în lumea sa.

Grila postului nostru cuprinde programe informative, culturale, educative dar și

talk show-uri de actualitate și emisiuni concurs pe diverse teme. 

Contentul postului evită can-can-urile și ofera informații verificate. În mod 

special, direcția editorială este către informarea și educarea publicului, într-un 

mod aplicat, pornind de la teorie și ajungând la concretul de zi cu zi. 

CINE SUNTEM?



3

D E S P R E  A 7 T V

Dorința noastră e sa câștigăm publicul

ignorat de majoritatea televiziunilor, 

publicul activ, interesat de informații

practice și utile, de actualitate în toate

domeniile, educat, inteligent și dornic să

schimbe în bine viața lor, dar și a celor

din jur, un public foarte important în

orice societate.

Este un pariu de bun simț pe care 

ne dorim să îl câștigăm!

MISIUNEA
POSTULUI
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Emisiuni zilnice live: 

• matinal

• acces format show 

• prime time show 

• late night show

Emisiuni cu format personalizat, înregistrate și

editate în maniera specifică formatului: 

• infotainment show-uri pe tronson consecvent

(turism, medicină, business, coach) 

• quiz show-uri, cooking show-uri, lifestyle show-uri

• docu-drama

• info-sport, legal-info

• beauty & health

Stilistica vizuală, de editare și cea

regizorală actuală se plasează în

centrul atenției noastre. Tocmai de 

aceea echipa de graficieni, editori, 

regizori și directori de imagine 

este formată din cei mai buni

profesioniști din domeniu, ai

momentului.

Grila postului este structurată dupa

modelul televiziunilor generaliste și

cuprinde:
FORMATUL

EMISIUNILOR

D E S P R E  A 7 T V
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TEMATICI
EMISIUNI

D E S P R E  A 7 T V

Aco rdam at enț ie do m eni i lo r de 

int eres so cia l  aut ent ic :  învățăm ânt ,  

educa ț ie f am il ia lă ,  sănă t at e ,  cu lt ură ,  

st i ință ,  parent ing,  eco no m ie,  

dezv o lt are perso nală ,  i st o ria cult uri i

ș i c iv i l iza ț ie i um ane,  pro blem at ica

act uală din sf era so cio -psiho lo giei ,  

f i lm e do cum ent are act uale ,  educa ț ie

f inanciară ș i ant repreno riat ,  spo rt ,  

quiz  f o rm at ,  co o king,  et c .
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E M I S I U N I

Ediție de colecție, care prezintă în fiecare

săptămână, români de  nota 10, români a caror

viață și activitate reprezintă patrimoniu național și

modifică esential în bine cadrul cultural și

educațional al semenilor lor. Programul se 

concentrează în mod special pe realizările acestor

personalități, prezentând în detaliu tot ansamblul

de construcție care a fost elaborat în mintea și

sufletul acestor mari români, inainte de “evrika”.

Prezentator realizator: Antonia Fudulu

Genul programului: Educațional

Durata: 60 min

Frecvența: Săptămânal

Difuzare: Duminică 20:00

SPUNE-MI CUM!
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E M I S I U N I

”Alături de tine” este o emisiune în care telespectatorul, pune întrebările! 

În fiecare ediție avem câte un invitat special sau un specialist; invitat pe

care publicul îl poate întreba orice legat de domeniul în care activează sau

legat de subiectul emisiunii. 

Fie că întrebările sunt trimise înainte de emisiune sau sunt puse în timpul

emisiunii, prin telefon, timp de o oră jumătate noi vom fi ”Alături de tine”!

Astfel, prin formatul acestei emisiuni, ne dorim ca telespectatorul să se 

simtă ajutat, susținut și încurajat să își depășească problemele vieții, cât și

să primească răspuns la întrebările cele mai apăsătoare.

ALĂTURI DE TINE

Prezentator realizator: Alina Ilioi Mureșan

Genul programului: Social, Infotainment

Frecvența: Zilnic

Difuzare: Luni-joi19:30

DIRECT
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E M I S I U N I

Night show inedit, care are mai mulți invitați cu personalități și perspective 

total diferite cu privire la o anumită temă de actualitate socială și spirituală. 

Subiectul este abordat de către protagoniști după metoda eticii aplicate, 

fiecare dintre ei având o viziune diferită față de ceilalți și fiind nevoit să prezinte

argumente solide în favoarea viziunii sale. Această dinamică a polemicilor

cordiale se bucură de interes mare în rândul telespectatorilor.

Prezentator realizator: Marius Creța

Genul programului: Educațional, Infotainment

Durata: 60 min

Frecvența: Săptămânal

Difuzare: Luni 21:30

DIRECT

EDIȚ IE SPECIALĂ



9

E M I S I U N I

Într-o perioadă în care economia trece prin

schimbări radicale, televiziunea A7TV vă prezintă

o sinteză săptămânală a celor mai importante știri

economice din întreaga lume.

BULETIN ECONOMIC

Prezentator realizator: Flori Stoian

Genul programului: Infotainment

Frecvența: Săptămânal

Difuzare: Joi 19:00

ÎNREGISTRARE
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E M I S I U N I

Programul doreşte sa ̆ prezinte prin intermediul prezentatorului Ionica

Herlea, elemente problematice din zona eticii şi moralei, aborda ̂nd un 

discurs modern şi mobilizator, apropiat de ta ̂na ̆ra generat ̧ie. 

Prezentator realizator: Ionică Herlea

Genul programului: Educațional

Durata: 60 min

Frecvența: Săptămânal

Difuzare: Sâmbătă 19:00

ÎNREGISTRARE

VIEȚ I  SCHIMBATE
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E M I S I U N I

Night entertainment show, a carui gazda este un 

moderator carismatic, care are în fiecare ediție doi invitați, 

persoane publice îndragite de publicul larg, din diverse 

domenii (muzica, artă, prezentatori tv, modă, sport etc). 

Programul are un discurs lejer, pe alocuri cu umor, 

prezintă ultimele noutăți din viața invitaților cu notorietate, 

dar și viziunea invitaților cu privire la anumite teme de 

actualitate, prezente în spațiul public. 

ȘTIREA CEA BUNĂ

Prezentator realizator: Cornel Dărvășan

Genul programului: Educativ, Infotainment

Frecvența: zilnic

Difuzare: Marți - Joi 21:30

DIRECT
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E M I S I U N I

BookMedia” este o emisiune educativă, nu în sensul dogmatic, ci cultural 

accesibil și agreabil prezentată.

Prin intermediul emisiunii se încurajează cititul, se recomandă cele mai

bune titluri, se susține piața de carte românească și se recompensează

telespectatorii cu concursuri periodice, cu premii în pachete de cărți –

oferite de partenerii noștri din piața editorială românească.

Prezentator realizator: Natasa Alina Culea

Genul programului: Educațional

Durata: 60 min

Frecvența: Săptămânal

Difuzare: Duminica 17:00

ÎNREGISTRARE

BOOK MEDIA
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E M I S I U N I

Program tip acces, organizat pe rubrici diverse care sunt

prezentate și unite prin intermediul invitati̦lor speciali în

direct.

Programul cuprinde informat ̦ii din toate domeniile de 

interes: it, buca ̆tar̆ie, educat ̦ie, dezvoltare personala ̆, 

agenda culturala ̆, actualitate, meteo, sport, informat ̦ii trafic, 

divertisment, etc.

Fiecare edit ̦ie este organizată pe multe subiecte diferite cu 

proprii invitati̦ permanenti̦, specialiști în educat ̦ie, 

sociologie, morală și etica .

Un program fresh, plin de energie, actualitate și umor.

FRESH ACCESS

Prezentator realizator: Alina Dumitru, Beni și Iosif Graur

Genul programului: Divertisment, Infotainment, 

Frecvența: zilnic

Difuzare: Luni- Joi 16:00 – 18:00

DIRECT
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E M I S I U N I

”TREPTE” este o docudramă, realizată de Evelina Bévis.În fiecare episod se va

prezenta un caz inspirat din realitate care are scopul de a arăta că, indiferent

cât de grea poate să pară viața uneori, indiferent de durerile de natură

sufletească sau emoțională pe care le avem, există mereu speranță.Și prin

schimbarea gândurilor, ne putem schimba în bine viața.

De asemenea, pentru a ne transpune cat mai bine în fiecare situație

prezentata și pentru a avea o mai buna înțelegere a tuturor aspectelor

implicate, diverși actori au reconstituit scenele importante și relevante din 

poveste.Un alt plus al programului îl reprezintă analizarea cazului principal 

din mai multe perspective prin contribuția diverșilor specialiști implicați.

Prezentator realizator: Evelina Bévis

Genul programului: Educațional, Docudramă

Durata: 60 min

Frecvența: Săptămânal

Difuzare: Duminica 21:00

ÎNREGISTRARE

TREPTE
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E M I S I U N I

Emisiune educativă ce reprezintă o chemare la 

educația juridică a cetățeanului, la implicare

civică, prevenție și respectarea regulilor, la 

îmbunătățirea legislației acolo unde legea este

proastă sau nu poate fii pusă în aplicare.

Emisiunea vizează viața juridică și socială văzută

prin ochii unui avocat.

PRIN TRIBUNALE 
CA PRIN VIAȚĂ

Prezentator realizator: Mihaela Olaru

Genul programului: Educativ

Frecvența: săptămânal

Difuzare: Luni 18:00

ÎNREGISTRARE
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E M I S I U N I

Sport News prezintă săptămânal informații și

analize din lumea sportului, dezbateri cu invitați și

concursuri cu premii.  

Prezentator realizator: Dani Dărvășan

Genul programului: Infotainment

Frecvența: Săptămânal

Difuzare: Duminica 18:00

ÎNREGISTRARE

SPORT NEWS
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E M I S I U N I

Life style infotainment educațional, care prezintă

rubrici diverse, cu tematici concentrate pe tema

“viață sănătoasă într-un corp sănătos”.

Programul este editat alert și vesel, fiind conceput ca 

un magazin de sănătate, în care telespecatorii pot 

regăsi soluții și sfaturi eficiente pentru rezolvarea

propriilor probleme

MENS SANA

Prezentator realizator: Consuela Bălașa

Genul programului: Infotainment

Frecvența: săptămânal

Difuzare: Duminică 12:00

ÎNREGISTRARE
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E M I S I U N I

Entertainment show muzical, care prezintă în

fiecare ediție tineri interpreți de muzică și

instrumentiști, care își dezvaluie povestea pasiunii

lor și vin să-și expună talentul muzical. 

Moderatoarea este ea însăși interpretă de muzică și

poate purta un dialog sincer cu invitații săi despre

drumul lor spre succes.

Prezentator realizator: Ramona Dărvășan

Genul programului: Divertisment cultural

Durata: 90min

Frecvența: Săptămânal

Difuzare: Vineri 19:00

ÎNREGISTRARE

E CU CÂNTEC
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E M I S I U N I

Program care prezintă telespectatorilor

fragmente din vocile spiritualității lumii in 

context actualizat, avand o stilistică

specială.

COMORILE ÎNȚELEPCIUNII

Prezentator realizator: Narcisa Ispas

Genul programului: Magazin

Durata: 120 min

Frecvența: săptămânal

Difuzare: Sâmbătă 10:00

ÎNREGISTRARE
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E M I S I U N I

Emisiunea Oameni și păreri este răspunsul

nostru la nevoile și condițiile actuale ale 

oamenilor. De asemenea, se adresează arenei

publice care nu vrea sa facă rabat la justa

măsură, calitate și onestitate.

Talk – show – ul cuprinde îndemnuri, sfaturi, 

principii, reguli, interdicții, valori și povești de 

viațp filtrate prin experiența personală a 

invitaților .

Prezentator realizator: Laura Manciu

Genul programului: Infotainment

Durata: 60min

Frecvența: Săptămânal

Difuzare: Sâmbătă 21:00

ÎNREGISTRARE

OAMENI Ș I  PĂRERI
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E M I S I U N I

Talk show inedit, care are ca invitat o personalitate

marcanta ̆ din spat ̦iul cultural romanesc. Invitatul este

prezentat în mod inedit, acesta accepta ̂nd sa abordeze cu 

sinceritate aspecte din viata̦ şi cariera sa, dezval̆uind

etapele diferite ale parcursului sau ca persoana în aceasta

lume plina de încercar̆i. 

DĂ  SENS VIEȚ I I

Prezentator realizator: Ionică Herlea

Genul programului: Cultural, Educativ

Durata: 60 min

Frecvența: săptămânal

Difuzare: Vineri 19:00

DIRECT
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E M I S I U N I

Dialog între 2 prezentatori și telespectatori. 

Telespectatorii pun diverse întrebări cu privire la 

diverse aspecte morale, etice, spirituale, abordate în

marile cărți ale lumii, dar cu care se confruntă în

societate, zi de zi. 

Cei 2 moderatori vin cu răspunsuri la aceste întrebări, 

după ce s-au documentat și au consultat specialiști, 

cunoscători ai cărților despre care se vorbește în

fiecare ediție.

Prezentatori: Evelina Bévis, Cornel Dărvășan

Genul programului: Cultural / Informativ

Durata: 90min

Frecvența: Săptămânal

Difuzare: Vineri 20:30

ÎNREGISTRARE

DIN CĂRȚ ILE LUMII
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E M I S I U N I

În fiecare ediție a emisiunii Ce bine că ești, 

difuzată duminica de la ora 19:00, veți putea

urmări povestea de dragoste a unei familii.

Prezentator realizator: Ramona Dărvășan

Genul programului: Infotainment

Durata: 60min

Frecvența: Săptămânal

Difuzare: Duminică 19:00

ÎNREGISTRARE

CE BINE CĂ  EȘTI
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E M I S I U N I

Infotainment show, dedicat antreprenorilor și celor

care sunt interesati de antreprenoriat. Programul este

montat alert  și are o stilistică vizuală actuală și

dinamică. 

Antreprenori de succes sau aflați la început de drum 

vin cu experiența lor, cu poveștile și sfaturile lor, 

oferindu-le telespectatorilor informații interesante și

autentice despre lumea business-ului românesc.

BUSINESS LA SUPERLATIV

Prezentator realizator: Flori Stoian

Genul programului: Infotainment

Frecvența: Săptămânal

Difuzare: Joi 19:00

ÎNREGISTRARE
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E M I S I U N I

Infotainment medical, de interes general. În fiecare ediție un medic 

specialist prezintă telespectatorilor în amănunt, cu explicații și

cazuistică aplicată, o anumită patologie, care a fost semnalată în

randul majorității populației la momentul respectiv.

Emisiunea este moderata de Consuela Balașa, o tânără jurnalistă cu 

multă experiență dobandită în lumea medicilor din toate zonele de 

pregatire și specializare. Consuela il are ca invitat permanent pe

Răzvan Mihalcea, medic chirurg, care s-a bucurat de mult succes în

rândul celor ce au vizionat programul în mediul on line.

Prezentator realizator: Consuela Bălașa

Genul programului: Educațional, 

Durata: 60 min

Frecvența: Săptămânal

Difuzare: Marți 08:00

ÎNREGISTRARE

DE VORBĂ  CU DOCTORUL
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E M I S I U N I

Infotainment cultural, care are ca gazde patru tineri

cu educație, ce dezbat teme de actualitate spirituală

și educațională din perspectiva varstei și educației

lor. În fiecare ediție este abordată o temă

importantă, care e susținută de exemple din viața de 

zi cu zi, cutume actualizate și mini-reportaje

demonstrative. 

Programul este moderat de Florin Amariei, 

masterand în psihoterapie și expert în relațiile de 

cuplu.

STEP BY STEP

Prezentator realizator: Florin Amariei

Genul programului: Cultural

Frecvența: Săptămânal

Difuzare: Miercuri 19:00

ÎNREGISTRARE
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ORA LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ ORA

08.00

FRESH	ACCES	- R ALĂTURI	DE	TINE	-R ALĂTURI	DE	TINE	-R

08.00
08:30 08:30
09:00 09:00
09:30 09:30
10:00

MENS	SANA...	-R
ALĂTURI	DE	TINE	-R COMORILE	ÎNȚELEPCIUNII	

premieră

CÂNT	PENTRU	SUFLET	Arhivă 10:00
10:30 10:30
11:00 RESTART	-R 11 00
11:30 BULETIN	ECONOMIC	- R 11:30
12:00 SPUNE-MI	CUM	-R	

EDIŢIE	SPECIALĂ	-R ŞTIREA	CEA	BUNĂ	-R
BUSINESS	LA	SUPERLATIV	-R CÂNT	PENTRU	SUFLET	premieră

MENS	SANA...	premieră
12:00

12:30 12:30
13:00 CE	BINE	CĂ	EŞTI	-R

BULETIN	ECONOMIC	-R
E	CU	CÂNTEC	-R

13:00

13:30
OAMENI	ŞI	PĂRERI	-R

DE	VORBĂ	CU	DOCTORUL	-R STEP	BY	STEP	- R
OAMENI	ŞI	PĂRERI	-R

FRESH	ACCESS	arhivă

13.30

14:00 TREPTE	-R RESTART	premieră 14.00
14:30 BULETIN	ECONOMIC	-R

MENS	SANA...	- R

14.30

15:00 SPORT	NEWS	-R PRIN	TRIBUNALE	CA	PRIN	VIAȚĂ	
- R BOOKMEDIA	-R BOOKMEDIA

COMORILE	ÎNȚELEPCIUNII	-R

15.00
15:30

OAMENI	ȘI	PĂRERI	-R
15:30

16:00

FRESH	ACCES	- DIRECT
EDIȚIE	SPECIALĂ	-R

16:00
16:30 16.30

17:00

ALĂTURI	DE	TINE	Arhivă
BOOKMEDIA				premieră

17:00

17.00		
ȘTIREA	CEA	BUNĂ	- R

17.30

18:00 PRIN	TRIBUNALE	CA	PRIN	
VIAȚĂ	dir. DE	VORBĂ	CU	DOCTORUL	dir. STEP	BY	STEP BUSINESS	LA	SUPERLATIV	dir. SPORT	NEWS				premieră

18:00

18:30 18.30

19:00

ALĂTURI	DE	TINE	direct
DĂ	SENS	VIEȚII	premieră VIETI	SCHIMBATE CE	BINE	CĂ	EȘTI	premieră

19:00

19:30 19.30

20:00 E	CU	CÂNTEC	premieră
OAMENI	ȘI	PĂRERI	premieră

SPUNE-MI	CUM	premieră
20:00

20:30 20.30

21:00
EDIȚIE	SPECIALĂ	direct ȘTIREA	CEA	BUNĂ	direct DIN	CĂRȚILE	LUMII	direct

TREPTE	premieră
21:00

21:30 STEP	BY	STEP	- R
21.30

22:00

FRESH	ACCES	arhivă

22.00

22:30

RELUARI

BULETIN	ECONOMIC	-pr.

RELUARI
BOOKMEDIA

22.30
23:00

RELUARI
23.00

23:30 RELUARI
23.30

00.00 RELUARI 00.00

GRILA DE PROGRAME
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PROFIL
AUDIENȚA
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Retele de cablu:
DIGI TV – județul Mureș și Brașov
HD Cat, Județul Dolj
Media Sud
DC Fiber Home, județul Suceava
General System, județul Botoșani
Net TV Sistem, județul Botoșani
Tennet Telecom, județul Dâmbovița
Dynamic Distribution, București, GMB 
Computers, județul Constanța
Intersat, județul Constanța
Elko Electronic, județul Harghita
Media Sat, județul Neamț
Oviand Sat, județul Neamț
Omega net, județul Bacău

AUDIENȚA 
CABLU TV Roumanian Electronic Service, județul Neamț

Teleopragiust, județul Neamț
Cometeinet, județul Tulcea
Hingsat Telecom, județul Botoșani
Fiberdata ZYX, județul Mehedinți
Hertz&Bit Telecom, județul Botoșani
TV Sat Partener, județul Tulcea
Impuls Construct, județul Ialomița
Mondo Bite, județele Iași, Neamț, Suceava
Marco Ben Company, județul Iași
Clar Television, județul Argeș
Crilis Com, județul Suceava
Comdasi Telecom, județele Galați, Tulcea
Mavlink, județul Brăila
Danmark Company, județul Ialomița
Mariluc Com, județul Suceava
Speednet Inter Solution, județul Prahova
Deyvid Com, județele Bacău, Neamț, Iași

IPTV:
GCNTV, Ines Group, OrangeTV, 
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The image part with relationship ID rId2 was not found in the file.

INFORMAȚII  DE CONTACT

Str.  PROGRESULUI 151- 171
BUCUREȘTI,  ROMÂNIA

MONICA MIHAI
Director Executiv
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