
Biroul Licenţe Autorizări 
 

Notă 
privind solicitarea societăţii RADIO M PLUS SRL (Piatra Neamţ) 

de revenire la zona de difuzare locală   
pentru serviciul de programe TeleMoldova Plus  Neamţ (Piatra Neamţ) 

şi aprobarea unei licenţe audiovizuale cu difuzare prin reţele de comunicaţii electronice 
pentru acelaşi serviciu de programe 

 
Licenţă audiovizuală: TV 290/24.05.2004 cu modificările ulterioare 
Decizie de autorizare iniţială: 982.0/06.12.2005 
Ultima decizie de autorizare audiovizuală: 982.1/20.03.2008  
Data expirării: 22.11.2014 
Format de principiu: Generalist 
Orar de difuzare:  24 ore/zi 
 

      Acţionariat societate: (niciunul dintre acţionari şi nici societatea nu deţin părţi sociale în 
alte societăţi de comunicaţii audiovizuale) 

- Frăsilă Petru– 91%  
- Nechita Constantin – 9%. 

 
 La data de 05.12.2012 a fost aprobată transformarea licenţei din locală în regională 
prin extinderea ariei de difuzare a programului din Piatra Neamţ şi în următoarele judeţe:  
Iaşi şi Neamţ- 80 %, Botoşani - 60 %, Suceava şi Bacău - 50 %,  Vaslui, Vrancea şi Galaţi 
- 40 %. 
 
 Conform adresei nr. SC-DEASRN-36/18.01.2013, înregistrată la CNA cu nr. 
915/23.01.2013, ANCOM a constatat că potrivit parametrilor tehnici ai staţiei de emisie, 
conform proiectului tehnic realizat în vederea autorizării tehnice, zona de difuzare nu 
poate fi cea solicitată de titularul licenţei. 
 
 În consecinţă titularul solicită revenirea la acoperirea locală şi aprobarea unei licenţe 
audiovizuale cu difuzare prin reţele de comunicaţii electronice pentru acelaşi serviciu de 
programe. 
  
 Programul este destinat populaţiei din zonele menţionate şi va fi preluat de reţelele de 
comunicaţii electronice ale UPC şi RCS & RDS cu care sunt incheiate contracte în acest 
sens, depuse la dosarul de solicitare modificare licenţă audiovizuală. 
 
 Studioul va funcţiona în actualul amplasament din Piatra Neamţ. 

  

Extindere orar 
program local/regional 

Program local/regional 
ore/zi 

Retransmisie Prima TV 
ore/zi 

 Actual Solicitat Actual Solicitat 

Luni-Vineri 4 11 20 13 

Sâmbătă-duminică 5 16 19 8 

 
   

 Structura serviciului de programe: 

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

Aprobat Solicitat 

Producţie proprie 16,67 51,78 

Producţii audiovizuale ale altor producători 0 0 

Programe retransmise  (Prima TV) 83,33 48,21 

Programe preluate  0 0 



 

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

Aprobat Solicitat 

Programe de informare 74 51,26 

Programe educative, culturale, religioase 7 31,68 

 
din care: 

educative 4 13,90 

culturale 2 16,49 

religioase 1 1,29 

Filme 0 0 

Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 14 12,58 

Publicitate şi teleshopping 5 5 

din care: publicitate 5 5 

teleshopping 0 0 

 
Grila de program este anexată. 
• Emisiuni existente în grila actuală şi care se regăsesc şi în grila propusă: 
La un ceai … cu Petru Frasila, un talk show despre viata pur si simplu cu invitati din toate 
orasele Moldovei, din diverse domenii de activitate:inavatamant universitar si preuniversitar, 
medici, oameni politici,scriitori, directori de institutii,artisti, sportivi, oameni din administratia 
loacala si regionala, oameni de afaceri. Discutia se poarta in jurul realizarilor invitatului, 
aplicabilitatea in viata de zi cu zi a oamenilor din Moldova, cu telefoane in direct. 
Actualitatea Regionala, o emisiune informativa cu prezentarea evenimentelor petrecute in 
orasele Moldovei. Va fi realizata in direct cu moderator iar din teritoriu vor fi difuzate  material 
de actualitate. Deasemeni avand in vedere posibilitatile tehnice putem transmite in direct din 
diverse orase, cu invitati din comunitatea respectiva sau transmisii ale unor  manifestari 
culturale, sportive, religioase. 
Univers crestin, o emisiune religioasa realizata la Manastirile si Bisericile din Moldova. 
Reportaje, slujbe, dezbateri pe teme crestine. 
Pretul Sanatatii, o emisiune medicala, unde moderatorul invita medici si personalitati 
marcante din lumea medicala, cu telefoane in direct. Temele sunt stabilite in functie de 
calitatea invitatului( medici de familie, profesori universitari,  ) si urmaresc preventia si 
abordarea pacientului in relatia cu mediul sanitar. 
• Emisiuni din grila propusă: 
Presa Vremurile si Politica, un talk show dezbatere despre implicarea politicului in viata 
publica cu invitati , parlamentari din Moldova, reprezentati ai administratiei locale si regionale. 
Muzeul de Imagini (Intamplari si Carti ) – o discutie libera despre imagini culturale cu invitati 
din mediul universitar, lumea culturala. Producator: prof.univ.dr. Constantin Dram – critic literar 
Despre cultura cu dragoste,o emisune realizata in parteneriat cu I.C.R.si Uniunea Scriitorilor 
din Moldova, talk show si reportaje din lumea teatrului,artei plastice si proiectelor U.S.R. si 
I.C.R. Moldova. Realizatori: Ioan Holban – director Teatrul Luceafarul Iasi,critic literar,  
Cassian Maria Spiridon director I.C.R. Moldova si presedinte U.S.R. Iasi. 
Inapoi in viitorul Agriculturii Romanesti,o emsiune realizata in parteneriat cu Camerele 
Agricole din Regiunea Moldovei.Talk show si reportaje realizate din zona Moldovei cu 
promovarea proiectelor de dezvoltarea regionala, o emisiune cu si despre fermieri si viata din 
satul romanesc in general 
Audienta in direct un talk show cu invitati ai administratiilor locale si judetene din Moldova cu 
telefoanele telespectatorilor. Moderator: Dana Popescu. 
Alerta Cerebrala, un talk show cu autori din lumea SF.Moderator Dan Dobos – scriitor. 
Universitaria, un talk show despre invatamantul universitar si preunivesitar din Regiune N-E 
si S-E. 
TelEconomia (Economia incotro?),Talk show, reportaje. Emisiune realizata in parteneriat cu 
Camerele de Comert si Industrie din regiune. Invitati oameni de afceri, reprezentanti ai CCI . 
Taifasuri Culturale, Talk show,reportaje, cu oameni de cultura din toate domeniile. 
 
 
 



Judeţ Program (Societate) 

Iaşi Studioul Teritorial Iaşi, Est TV, Realitatea TV Iaşi -neautorizat 

Neamţ Antena 1, Est TV, Realitatea TV Iaşi -neautorizat 

Botoşani Est TV, Realitatea TV Iaşi -neautorizat 

Suceava Est TV, Nord TV, Realitatea TV Iaşi -neautorizat 

Bacău Antena 1, Est TV, Realitatea TV Iaşi -neautorizat 

Vaslui Est TV, Realitatea TV Iaşi -neautorizat 

Vrancea Antena 1, Est TV, TV Buzău, Realitatea TV Iaşi -neautorizat 

Galaţi Est TV 

 
Sancţiuni: 

An 
Sancţiune 

2009 2012 Total 

Somaţii 1 1 2 

Amenzi 1 1 2 

Total 2 2 4 

 

Societatea mai deţine şi următoarele licenţe audiovizuale: 

Denumire post Localitate 

Radio M Plus Piatra Neamţ 

Radio M Plus Tîrgu Neamţ 

 

În Piatra Neamţ funcţionează 7 posturi TV (4 cu program local) şi 2 studiouri locale (fără 
program local). 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLA/CB/27.02.2013. 


