
BIROUL  LICENŢE AUTORIZĂRI 
NOTĂ 

cu privire la solicitările de cedare/preluare a licenţei audiovizuale deţinute de   
SC CONNECT CENTER SRL (Oneşti) către SC CONNECT MEDIA CENTER SRL (Oneşti) 

pentru serviciul de programe Connect Fm din Oneşti 
 

Solicitări: nr. 6692 şi 6719/11.06.2013 completate cu nr. 6824/14.06.2013 şi cu corespondenţa 
înregistrată cu nr. 6719/26.08.2013, 9228PDVP/13.09.2013, 10892/16.10.2013, 
11383/21.10.2013. 
Istoric: 
 

→ În urma verificărilor pe pagina de internet a Oficiului Registrului Comerţului s-a 
constatat că societatea are menţionată o hotărâre de dizolvare judiciară confom art. 237 din 
Legea nr. 31/1990. 

→ Prin adresa nr. 17081/10.07.2013, ca răspuns la solicitarea CNA nr. 7172/21.06.2013, 
ANCOM a comunicat că SC CONNECT CENTER SRL figurează în evidenţele sale drept titular 
al licenţei de emisie nr. R227.7/07.04.2010. 

→ Solicitarea a fost programată pentru a fi analizată în şedinţa din 25.07.2013, urmând a 
fi reprogramată pentru o şedinţă viitoare. 

→ Prin adresa 10892/16.10.2013 SC CONNECT CENTER SRL trimite dovada 
Contestaţiei în anulare a Hotărârii Judecătoreşti de dizolvare a societăţii. 

→ Nota Serviciului Juridic şi Reglementări: În urma verificării pe site-ul Tribunalului 
Bacău s-a constatat că acţiunea formulată de Connect Center a fost admisă în data de 
14.10.2013, hotărârea prin care fusese dispusă dizolvarea societăţii fiind anulată.   

La solicitarea de lămurire a situaţiei juridice a SC CONNECT CENTER SRL adresată 
ONRC de pe lângă Tribunalul Bacău de către CNA, în luna septembrie, ni s-a comunicat că 
starea firmei este “dizolvare judiciară”, rezultată prin înregistrarea menţiunii nr. 35571/2013 
privind existenţa unei hotărâri de dizolvare. 
          Având în vedere faptul că prin hotărârea nr. 570/14.10.2013 a fost anulată sentinţa 
613/2012 prin care s-a dispus dizolvarea societăţii, apreciem că motivul referitor la starea de 
dizolvare a firmei, respectiv lipsa „capacităţii civile”, prin componentele ei, capacitatea de 
folosinţă şi exerciţiu, pentru care a fost amânată discutarea cedării nu mai subzistă, astfel încât 
cererea radiodifuzorului poate fi introdusă pe ordinea de zi a Consiliului.  
 

Oneşti  (51.506 locuitori)  
Licenţa audiovizuală:  R 292/08.10.1998, cu modificările ulterioare (preluată la 12.11.2009 de 
la SC RADIO XXI SRL)  
Decizia de autorizare audiovizuală: 300.3/15.06.2010  
Data expirării valabilităţii: 24.05.2017 
Nr. reactualizări grile de program: 11 
Ultima grilă aprobată la data de 16.06.2011 
 

Formatul de principiu al serviciilor de programe: generalist.   
Nu se modifică structura programelor. 
Retransmisie Radio Guerrilla: - luni-joi, sâmbătă, duminică 5 ore/zi 

- vineri 3 ore/zi  
Având în vedere faptul că prin Decizia CNA nr. 500/19.09.2013 au fost retrase licenţele 

audiovizuale pentru serviciul de programe Radio Guerrilla, este necesar ca cesionarul să 
solicite acordul pentru modificarea grilei de program, prin excepţie faţă de prevederile art. 17 
alin. (1) din Decizia CNA 277/2013, conform căruia „modificări în licenţa audiovizuală pot fi 
aduse după minimum 1 an de la începerea difuzării serviciului de programe, prelungirea 
valabilităţii sau preluarea licenţei audiovizuale ”. 
 
 
 

Structura serviciului de programe după 
surse de provenienţă (%) 

Aprobat 
16.06.2011

Monitorizat 
03-06.06.2013 

Monitorizat 
26.08-01.09.2013 

Producţie proprie 20 20 20 
Producţii audiovizuale ale altor producători 60,36 60,36 60,36 
Programe retransmise Radio Guerrilla 
Bucureşti 

19,34 19,34 19,34 

Programe preluate 0 0 0 
 



 

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

Aprobat 
16.06.2011

Monitorizat 
03-06.06.2013 

Monitorizat 
26.08-01.09.2013 

Programe de informare 5 4,5 4,6 
Programe educative, culturale, religioase 0 0 0 

educative - - - 
culturale - - - 

 
din care: 

religioase - - - 
Filme -  - 
Programe de divertisment şi alte tipuri de 
programe 75 94,06 94,5 

Publicitate şi teleshopping 20 1,44 0,9 
publicitate  1,44 0,9 din care: 
teleshopping  - - 

 

• Certificat de atestare fiscală nr. 38037/06.06.2013: SC CONNECT CENTER SRL nu 
figurează cu obligaţii de plată la buget. 
• Certificat de atestare fiscală nr. 38036/06.06.2013: SC CONNECT MEDIA CENTER SRL nu 

figurează cu obligaţii de plată la buget. 
 

Acţionariat  
SC CONNECT CENTER SRL (conform bazei de date CNA): Tenie Ionuţ – 70% şi Lungu 
Cristian Dan – 30%. 
SC CONNECT MEDIA CENTER SRL (conform certificat constatator 25865/14.06.2013): Tenie 
Camelia – asociat unic. 
Persoanele fizice şi juridice de mai sus nu sunt asociaţi direct sau indirect la alte societăţi de 
comunicaţie audiovizuală. 
 

Sancţiuni: nu 
   

Observaţii:   
Atât cedentul, cât şi cesionarul nu deţin alte licenţe audiovizuale. 
 
În Oneşti sunt acordate 5 licenţe audiovizuale pentru radiodifuziune (2 posturi locale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLA/CD/actualizat la 08.11.2013 


