
BIROUL  LICENŢE AUTORIZĂRI 
NOTĂ 

cu privire la solicitările de cedare/preluare a licenţei audiovizuale pentru serviciile de programe 
cu denumirea Radio DJ din Braşov, RTT FM Zărneşti, RTT FM Rupea, RTT FM Predeal,  
RTT FM Făgăraş, RTT FM Victoria de la SC RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA SRL 

(Braşov) către SC GLOBAL MEDIA EXPERT SRL (Bucureşti) 
 

Solicitări: nr. 1718 şi 1719/08.02.2013 completate cu nr. 1920/14.02.2013 
 

Braşov (281.375 locuitori) 
Licenţa audiovizuală:  R 713/24.05.2006, cu modificările ulterioare   
Decizia de autorizare audiovizuală iniţială nr. 1346.0/04.01.2007  
Data expirării valabilităţii: 14.02.2014 
Nr. reactualizări grile de program: 3 
Ultima grilă aprobată la data de 14.12.2011 (program 24 ore/zi, din care 6 ore retransmisie 
Sport Total FM) 
 

Structura serviciului de programe după surse de provenienţă (%) 
Aprobat 

(14.12.2011) 

Producţie proprie 25 

Producţii audiovizuale ale altor producători 50 

Programe retransmise Sport Total FM 25 

Programe preluate 0 
 

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe / 
emisiuni (%) 

Aprobat 
(14.12.2011) 

Programe de informare 0 

Programe educative, culturale, religioase 

0 
 
din care: 

educative 

culturale 

religioase 

Filme - 

Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 85 

Publicitate şi teleshopping 15 

din care: publicitate 15 

teleshopping - 
 

Zărneşti (25.816 locuitori) 
Licenţa audiovizuală:  R 839/10.12.2008, cu modificările ulterioare   
Decizia de autorizare audiovizuală iniţială nr. 1702.0/24.06.2010  
Data expirării valabilităţii: 10.06.2019 
Nr. reactualizări grile de program: 2 
Ultima grilă aprobată la data de 24.06.2010 (program local: luni-vineri câte 30 min/zi) 
 

Structura serviciului de programe după surse de provenienţă ( % ) 
Aprobat 

(24.06.2010) 

Producţie proprie 1,49 

Producţii audiovizuale ale altor producători 0 

Programe retransmise Radio DJ Braşov 99,51 

Programe preluate 0 
 

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe / 
emisiuni ( % ) 

Aprobat 
(24.06.2010) 

Programe de informare 63,33 

Programe educative, culturale, religioase 

0 
 
din care: 

educative 

culturale 

religioase 

Filme - 

Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 20 

Publicitate şi teleshopping 16,67 
din care: publicitate 16,67 



 
Rupea (5.811 locuitori) 
Licenţa audiovizuală:  R 774/12.01.2007, cu modificările ulterioare   
Decizia de autorizare audiovizuală iniţială nr. 1389.0/13.12.2007  
Data expirării valabilităţii: 17.10.2016 
Nr. reactualizări grile de program: 3 
Ultima grilă aprobată la data de 23.01.2013 (program local: luni-vineri câte 15 min/zi) 
 

Structura serviciului de programe după surse de provenienţă ( % ) 
Aprobat 

(23.01.2013) 

Producţie proprie 0,75 

Producţii audiovizuale ale altor producători 0 

Programe retransmise RTT FM Făgăraş 99,25 

Programe preluate 0 
 

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe / 
emisiuni ( % ) 

Aprobat 
(23.01.2013) 

Programe de informare 73,33 

Programe educative, culturale, religioase 

0 
 
din care: 

educative 

culturale 

religioase 

Filme - 

Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 21,67 

Publicitate şi teleshopping 5 

din care: publicitate 5 

teleshopping - 

 
Predeal (5.245 locuitori) 
Licenţa audiovizuală:  R 787/26.06.2007, cu modificările ulterioare   
Decizia de autorizare audiovizuală iniţială nr. 1392.0/18.12.2007  
Data expirării valabilităţii: 03.12.2016 
Nr. reactualizări grile de program: 3 
Ultima grilă aprobată la data de 09.01.2013 (program local: luni-vineri câte 15 min/zi) 
 

Structura serviciului de programe după surse de provenienţă ( % ) 
Aprobat 

(09.01.2013) 

Producţie proprie 0,75 

Producţii audiovizuale ale altor producători 0 

Programe retransmise Radio DJ Braşov 99,25 

Programe preluate 0 
 

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe / 
emisiuni ( % ) 

Aprobat 
(09.01.2013) 

Programe de informare 73,33 

Programe educative, culturale, religioase 

0 
 
din care: 

educative 

culturale 

religioase 

Filme - 

Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 21,67 

Publicitate şi teleshopping 5 

din care: publicitate 5 

teleshopping - 

 

 

 

 



Făgăraş (39.496 locuitori) 
Licenţa audiovizuală:  R 721/24.05.2006, cu modificările ulterioare   
Decizia de autorizare audiovizuală iniţială nr. 1210.0/04.01.2007  
Data expirării valabilităţii: 15.11.2015 
Nr. reactualizări grile de program: 5 
Ultima grilă aprobată la data de 09.01.2013 (program local: luni-vineri câte 2 ore/zi) 
 

Structura serviciului de programe după surse de provenienţă ( % ) 
Aprobat 

(09.01.2013) 

Producţie proprie 5,96 

Producţii audiovizuale ale altor producători 0 

Programe retransmise Radio DJ Braşov 94,04 

Programe preluate 0 
 

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe / 
emisiuni ( % ) 

Aprobat 
(09.01.2013) 

Programe de informare 25 

Programe educative, culturale, religioase 

0 
 
din care: 

educative 

culturale 

religioase 

Filme - 

Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 70 

Publicitate şi teleshopping 5 

din care: publicitate 5 

teleshopping - 

 
Victoria (9.283 locuitori) 
Licenţa audiovizuală:  R 798/27.06.2007, cu modificările ulterioare   
Decizia de autorizare audiovizuală iniţială nr. 1383/29.11.2007  
Data expirării valabilităţii: 17.10.2016 
Nr. reactualizări grile de program: 3 
Ultima grilă aprobată la data de 09.01.2013 (program local: luni-vineri câte 15 min/zi) 
 

Structura serviciului de programe după surse de provenienţă ( % ) 
Aprobat 

(09.01.2013) 

Producţie proprie 0,75 

Producţii audiovizuale ale altor producători 0 

Programe retransmise Radio DJ Braşov 99,25 

Programe preluate 0 
 

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe / 
emisiuni ( % ) 

Aprobat 
(09.01.2013) 

Programe de informare 73,33 

Programe educative, culturale, religioase 

0 
 
din care: 

educative 

culturale 

religioase 

Filme - 

Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 21,67 

Publicitate şi teleshopping 5 

din care: publicitate 5 

teleshopping - 

 

 

 

 

 



Se solicită modificarea: 
- formatului de principiu din generalist în tematic-sportiv 
- denumirii serviciilor de programe în Sport Total FM 
- structurii serviciului de programe cu retransmisie integrală Sport Total FM  

 
Certificat de atestare fiscală nr. 120507/11.02.2013: SC RADIOTELEVIZIUNEA 

TRANSILVANIA SRL nu figurează cu obligaţii de plată la buget. 

 

Acţionariat SC RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA SRL (conform bazei de date CNA): 
SC Taleso Design SRL – 87,804% (cu asociaţi Spinean Iuliana Alina-90% şi Olteanu Gabriela 
-10%) şi Sigmirean Anca – 12,196%. 

SC Radioteleviziunea Transilvania SRL, SC Taleso Design SRL, Olteanu Gabriela şi Spinean 
Iuliana Alina nu sunt asociaţi la alte societăţi de comunicaţie audiovizuală. 

Sigmirean Anca deţine 60% în SC Centrul SIS SRL (licenţa pentru Panoramic TV Braşov-
terestră) împreună cu Spinean Ionel – 40%. 
 
 

Acţionariat SC GLOBAL MEDIA EXPERT SRL (conform bazei de date CNA şi certificatului 
constatator 54282/07.02.2013): Datasoft Specialists AG (Panama) – societate cu acţiuni la 
purtător, unicul deţinător fiind Chioncel Şerban Eugen. 

SC Global Media Expert SRL, Datasoft Specialists AG şi Chioncel Şerban Eugen nu sunt 
asociaţi la alte societăţi de comunicaţie audiovizuală. 
 

  

 Sancţiuni: 
SC RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA SRL:  
Radio – societatea nu a fost sancţionată. 
  

Sancţiuni 
rtt (tv) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Somaţii - 1 1 1 3 5 9 3 - 2 - 25 

Amenzi - - - - - 1 3 1 2 2 - 9 

Total - 1 1 1 3 6 12 4 2 4 - 34 

 
SC GLOBAL MEDIA EXPERT SRL - nu 

 

Observaţii:   
SC RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA SRL deţine 6 licenţe audiovizuale pentru radio şi 2 
pentru TV. 
SC GLOBAL MEDIA EXPERT SRL deţine 5 licenţe audiovizuale pentru radiodifuziune. 
Licenţe audiovizuale acordate în localităţile unde se solicită cedarea/preluarea: 

 Braşov – 17 posturi de radio (5 locale) 

 Zărneşti – 1 (niciunul local) 

 Rupea – 1 (niciunul local) 

 Predeal – 5 (niciunul local) 

 Făgăraş – 4 (3 locale) 

 Victoria – 1 (niciunul local) 
 
 
 
 
Întocmit: Claudiu Dumitru 
 
 
 
 
 

  CD/15.02.2013                                                                                         


