ANEXA Nr. 1 la Decizia CNA nr. 320 /2012

NOTIFICARE
privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere
I. Date necesare identificării solicitantului
Denumirea/Numele solicitantului:
Sediul/Domiciliul solicitantului - adresă şi date de contact:
Judeţul/Sectorul
Oraşul/Comuna
Satul (dacă este cazul)
Adresa completă

Telefon

Fax

E-mail

Pagină de internet
Solicitantul este înregistrat în registrul comerţului:
Judeţul/Sectorul
Codul unic de înregistrare
Contul bancar
Reprezentantul solicitantului - date de identificare şi date de contact:
Nume
Prenume
Codul numeric personal
Judeţul/Sectorul

Oraşul/Comuna

Satul
Adresa completă
Telefon

Fax

E-mail

Adresa de corespondenţă a solicitantului:
Judeţul/Sectorul
Oraşul/Comuna
Satul
Adresa completă

Telefon

Fax
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II. Date privind serviciu/serviciile media audiovizuale la cerere pe care solicitantul intenţionează să le
furnizeze şi data estimativă a începerii activităţii
Denumirea serviciului
Notă: Denumirea așa cum aceasta apare pe pagina inițială a serviciului și/sau în ghidul
electronic de programe (EPG)

Serviciu „video la cerere”
Tipul serviciului:

Serviciu „video în reluare”
Serviciu mixt (serviciul cuprinde și secțiuni care nu sunt dedicate
serviciilor media audiovizuale la cerere)

Data estimativă a începerii
activităţii:

Date privind rețelele și serviciile de comunicații
electronice utilizate

Tip rețea/serviciu:

|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|
Denumire furnizor:

Certificat tip
eliberat
de ANCOM :

CATV
Fibră optică
DSL
Serviciu de
telefonie mobilă
DTH
Serviciu de
acces la Internet
Altele:
………………

Denumirea portalului și/sau
adresa paginii/subpaginii de
internet:
Aria geografică de furnizare:

România
State din Uniunea Europeană
State din afara Uniunii Europene

Surse de finanțare:

Publicitate
Sponsorizare
Abonament
Pay-per-view
Altele (cu precizarea surselor) …………………………………….
Acces liber
Acces restricționat

Tip de acces:
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III. FIŞĂ DE DESCRIERE A SERVICIULUI/SERVICIILOR

A. Proiectul editorial
Solicitantul precizează într-un document anexat prezentului formular:
prezentarea generală a serviciului (tip de serviciu, prezentarea modului de organizare a site-ului
web, cu precizarea dacă acesta este specializat integral în oferirea de servicii media audiovizuale
la cerere sau conține și secțiuni care nu sunt dedicate serviciilor media audiovizuale la cerere);
categoriile de programe audiovizuale reunite în fiecare catalog și lista furnizorilor de conținut
audiovizual;
măsurile editoriale asigurate în vederea protecției minorilor;
măsurile de punere în aplicare a dispozițiilor legale privind promovarea operelor europene;
codul de conduită profesională adoptat sau la care a aderat public furnizorul, anexat în copie.

B. Proiectul tehnic
Solicitantul descrie într-un document anexat prezentului formular:
condițiile tehnice de acces a utilizatorilor la serviciu media audiovizuale la cerere (platforma
tehnică utilizată, portalul, adresa de internet etc.)
condițiile de comercializare a serviciului (ex.: gratuit sau cu plată);
aria geografică de furnizare, cu precizarea statelor de recepție;
măsurile tehnice destinate restricţionării accesului minorilor la programe neadecvate acestora;
condiţiile de accesibilitate pentru persoanelor cu deficienţe de văz sau de auz;

IV. Solicitantul îşi exprimă acordul pentru publicarea adresei de contact în Registrul public al
furnizorilor de servicii media audiovizuale la cerere:
Da

(Semnătura reprezentantului şi ştampila)
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