
BIROUL  LICENŢE AUTORIZĂRI 
NOTĂ 

 
cu privire la solicitarea de prelungire a duratei de valabilitate a licenţei audiovizuale acordate  

SC HALLEY SRL (Baia Mare, judeţul Maramureş) pentru serviciul de programe  
cu denumirea HALLEY TV din Borşa, judeţul Maramureş 

 
- Licenţa audiovizuală: TV-C 159/10.06.2004  
- Decizia de autorizare iniţială: 697.0/13.07.2004  
- Data expirării: 13.07.2013    
 
Format de principiu: generalist. 
Zona de difuzare: locală (prin reţeaua proprie din Borşa şi Moisei, judeţul Maramureş). 

 
Program local Orar de difuzare actual Orar de difuzare solicitat 
Luni 16.00-20.00 (4h) 09.00-14.30, 19.30-23.00 (9h) 
Marţi 16.00-20.00 (4h) 09.00-14.30, 19.30-23.00 (9h) 
Miercuri 16.00-20.00 (4h) 09.00-14.30, 19.30-23.00 (9h) 
Joi 16.00-20.00 (4h) 09.00-14.30, 19.30-23.00 (9h) 
Vineri 16.00-20.00 (4h) 09.00-14.30, 19.30-23.30 (9h30min) 
Sâmbătă 16.00-20.00 (4h)  09.00-14.30, 19.30-23.00 (9h) 
Duminică 16.00-20.00 (4h) 07.30-20.00 (12h30min) 
 
Videotext: se difuzează în intervalele orare: 00.00-09.00; 23.00-24.00 (luni – joi, sâmbătă), 
00.00-09.00; 23.30-24.00 (vineri) şi 00.00-07.30; 20.00-24.00 (duminica). 
 
Retransmisie AVOCAT TV: 16.00-17.00 (luni – sâmbătă) 
 
Retransmisie AGRO TV: 17.00-19.30 (luni – sâmbătă) 
 
Structura serviciului de 
programe după surse de 
provenienţă ( % ) 

Actual 
(13.07.2004)
 

Monitorizat 
 

Solicitat 

Producţie proprie 87,50         83,90        82,73 
Producţii audiovizuale ale altor 
producători 

12,50 16,10 0 

Programe retransmise  0 0 17,27 (AVOCAT TV 
şi AGRO TV) 

Programe preluate 0 0 0 
 

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

Actual 
(13.07.2004)
 

Monitorizat 
 

Solicitat 

Programe de informare 45,000        46,20        47,45 
Programe educative, culturale, 
religioase 

10,00 23,60 18,55 

educative  0 13,64 
culturale  10,10 0 

 
din care: 

religioase  13,50 4,91 
Filme 0 0 0 
Programe de divertisment şi alte 
tipuri de programe 

30,00 25,60 24,55 

Publicitate şi teleshopping 15,00 4,60 9,45 
publicitate 15,00 4,60 9,45 din care: 
teleshopping 0 0 0 



Acţionariat: conform certificatului constatator nr.23675/05.07.2013 
- GHIRITI DOINA ADINA DORINA: 51,2195% 
- GUI FLORIAN: 48,7805% 

Nici societatea şi nici asociaţii nu mai sunt acţionari direct sau indirect la alte societăţi de 
comunicaţii audiovizuale 
 
Societatea nu mai deţine alte licenţe audiovizuale. 
 
Societatea nu a avut sancţiuni pentru acest post local. 
 
 
Licenţe audiovizuale acordate în Borşa: 
 

- „NORD TV” – cablu (autorizat) şi S-TV (neautorizată) - SC NORD CARPAT MEDIA 
SRL – cu studioul în Borşa - program regional pentru judeţele Maramureş, Suceava, 
Bistriţa Năsăud şi Satu Mare (99% producţie proprie şi 1% producţii ale altor 
producători). 

- „eMaramureş FM” – SC EMARAMUREŞ MEDIA SRL – retransmite integral Radio 
eMaramureş FM din Baia Mare. 

 
Observaţie: 

- societatea este în insolvenţă.  
- în şedinţa din data de 18.07.2013 s-a analizat situaţia societăţii şi s-a hotărât 

rediscutarea solicitării de prelungire a valabilităţii licenţei audiovizuale după data 
pronunţării instanţei de judecată cu privire la planul de reorganizare. 

- în data de 30.10.2013 reprezentantul societăţii, domnul Florian Gui, a transmis sentinţa 
nr.5912 din 22.10.2013 pronunţată de Tribunalul Maramureş, Secţia de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, care certifică confirmarea planului de reorganizare propus de 
societatea SC HALLEY SRL. 

 


