
BIROUL LICENŢE AUTORIZĂRI 
 

NOTĂ 
 

cu privire la dosarul de solicitare licenţă audiovizuală pentru difuzarea pe satelit  
a programului de televiziune cu numele MDI TV (Târgovişte) 

de către SC MD-I FLEISCH SRL (com. Şotânga, jud. Dâmboviţa) 
 

 
Solicitare nr. 1232/31.01.2013 
 
Acţionariat societate: 

- Miculescu Paulina - 33,338611353%,  

- Ninbog SRL - 24,9980207426%  

- Miculescu Dumitru – 99,9338624338% 

- Miculescu Paulina – 0,0661375662%),  

- Miculescu Bogdan Constantin - 16,6653471617% 

- Miculescu Alina Ioana - 16,6653471617% 

- Bogdady Trans SRL - 8,3326735809%  

- Miculescu Dumitru – 80%  

- Miculescu Alina Ioana – 20% 
 
SC MD-I FLEISCH SRL deţine licenţă audiovizuală pentru difuzarea prin reţele 
de comunicaţii electronice a serviciului de programe MDI TV din Târgovişte, din 
data de 18.03.2008, postul fiind autorizat la data de 22.04.2008. 
Postul a devenit regional la data de 27.11.2012 (jud. Dâmboviţa, Argeş, Giurgiu 
şi Teleorman). 
 Se solicită şi o licenţă audiovizuală pentru difuzarea pe satelit a aceluiaşi 
program, fără modificarea structurii serviciului de programe. 
 
Zona de difuzare a programelor: naţională 
 
Formatul de principiu al serviciilor de programe: generalist 
 
Orar de difuzare: Luni- Duminică :  00:00 - 24:00  

 Program live Teleshopping Reluări 

Luni 8,5 ore 1,5 ore 14 ore 

Marţi, Miercuri 9,5 ore 1,5 ore 13 ore 

Joi, Vineri 8 ore 1,5 ore 14,5 ore 

Sâmbătă 3,5 ore - 20,5 ore 

Duminică 10,5 ore - 13,5 ore 

 
Având în vedere că nevoia de informare nu cunoaşte limite teritoriale, 
echipa MDI TV şi-a propus să conecteze cetatenii din zonele de emisie 
(Dambovita, Arges, Teleorman si Giurgiu) plecati in strainatate prin 
emisiunile informativ-educative pe care le produce. Problemele oamenilor 



sunt aceleaşi, indiferent de zonele de resedinta, iar emisiunile MDI TV, 
fiind îndreptate spre agenda cetăţenilor şi a dificultăţilor pe care aceştia le 
întâmpină, constituie o cale de rezolvare, un răspuns nu doar pentru 
dâmboviţeni, ci şi pentru ceilalţi români de peste hotare.  
 
Structura serviciului de programe: 
 

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

Aprobată 
27.11.2012 

Producţie proprie        92 

Producţii audiovizuale ale altor producători              8 

Programe retransmise                0 

Programe preluate               0 

 

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

Aprobată 
   27.11.2012 

Programe de informare 40 

Programe educative, culturale, religioase 10 

 
din care: 

educative 5 

culturale 3 

religioase 2 

Filme 5 

Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 35 

Publicitate şi teleshopping 10 

din care: publicitate 7 

teleshopping 3 

 
Valoare investiţie nu este precizată. 
 
Echipamente: existente 
• Posturi din Târgovişte care realizează şi difuzează program local: Dâmboviţa 
TV (SC UNIVERSUL DÂMBOVIŢEAN SRL), Columna TV (SC COLUMNA 
FILM STUDIO), Minisat TV-Minitext ( SC MINISAT TELECOM SRL), şi 
Televiziunea Târgovişte (SC BROADCAST MEDIA ENTERPRISES SRL)  
 
• Societatea nu are sancţiuni pentru studioul local. 
 
• Societatea deţine şi postul de radio MDI FM din Târgovişte. 
 
 
 
         
 
 
 
Întocmit: Claudia Bordan 
         
 


