
BLA/CT/07.03.2013 

BIROUL  LICENŢE AUTORIZĂRI 
NOTĂ 

cu privire la solicitarea de cedare/preluare a licenţei audiovizuale pentru serviciul de programe 
cu denumirea OLTENIA 3 din Craiova de la  

SC MEDIA COVER SRL (Craiova, judeţul Dolj) către SC FOND MEDIA SRL (Craiova) 
 
 

Solicitări: nr.2057 şi 2058/18.02.2013 
 
Licenţa audiovizuală:  TV-C 17.06.2010  
Decizia de autorizare audiovizuală iniţială nr. 1711.0/23.09.2010  
Data expirării valabilităţii: 23.09.2019 
Nr. reactualizări grile de program: 2 
Ultima grilă aprobată la data de 17.06.2010  
Zona de difuzare: locală (Craiova) 
 
Formatul de principiu al serviciului de programe: generalist   
 
 Nu se solicită modificarea structurii serviciului de programe.  
 

 Program local / orar de difuzare(ore) 

Luni-Joi 00.00-00.45, 07.30- 16.00, 16.15-24.00 
(17h) 

Vineri 00.00-01.00, 07.30-16.00, 16.15-24.00 
(17h15min) 

Sâmbătă, duminică 00.00-00.45, 07.30-24.00 (17h15min) 

 
În intervalul orar 01.00-07.30 se afişează sigla postului.  
Videotext: 30min (luni-joi), 15min (vineri-duminică). 
 

Structura serviciului de programe după surse de 
provenienţă ( % ) 

Aprobat 
(17.06.2010) 

Producţie proprie 95,00 

Producţii audiovizuale ale altor producători   5,00 

Programe retransmise 0 

Programe preluate 0 

 

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

Aprobat 
(17.06.2010) 

Programe de informare 50,00 

Programe educative, culturale, religioase 15,00 

 
din care: 

educative 5,00 

culturale 5,00 

religioase 5,00 

Filme 0 

Programe de divertisment şi alte tipuri de programe       25,00 

Publicitate şi teleshopping       10,00 

din care: publicitate       10,00 

teleshopping 0 

 

Programul conţine: matinal de divertisment, ştiri, show-uri artistice, talk show-uri politico-
administrative şi sportive, dezbateri, reportaje sociale şi anchete, emisiune culturală realizată de 
eminescologul Constantin Barbu, emisiune religioasă, duminica, realizată în direct de 
reprezentanţi ai Mitropoliei Olteniei, emisiune de jocuri şi concursuri pentru copii. 
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Acţionariat SC MEDIA COVER SRL (conform certificatului constatator):  

-Pârlea Marius-Ovidiu: 50%,  Barcon Marius: 40% şi Pătru Diana –Luiza: 10% 
 
Certificat de atestare fiscală nr. 124305/14.02.2013; SC MEDIA COVER SRL nu figurează cu 
obligaţii de plată la buget. 
 

Acţionariat SC FOND MEDIA SRL (conform certificat constatator nr.9499/18.02.2013):    

-Lungu Mariana Monica: 100% 
Atât societăţile cât şi asociaţii nu mai deţin direct sau indirect părţi sociale sau acţiuni la alte 
societăţi de comunicaţie audiovizuală. 

 

Societatea MEDIA COVER SRL nu a avut sancţiuni. 

Societăţile MEDIA COVER SRL şi FOND MEDIA SRL nu deţin alte licenţe audiovizuale sau 
reţele de comunicaţii electronice. 

 

 
 

 
   
 

 
 
 

    


