BIROUL LICENŢE AUTORIZĂRI
NOTĂ
cu privire la solicitarea de modificare a licenţei audiovizuale TV-C 410.2/11.09.2008 pentru
serviciul de programe de televiziune cu denumirea VOX TV din Galaţi, respectiv a zonei de
difuzare, din locală în regională pentru judeţele Galaţi, Brăila, Vrancea, Buzău, Tulcea şi
Constanţa
Radiodifuzor: SC DELTA ROM SA (Galaţi)
Licenţa audiovizuală: TV-C 410.2/11.09.2008 eliberată la data de 29.03.2012 (licentă preluată
la data de 01.11.2011 de la SC DELTAMAR 08 SRL din Galaţi).
Decizia de autorizare audiovizuală nr.618.0-2/11.06.2009 eliberată la data de 29.03.2012
Acţionariat: Durbacă Eugen: 73,684%, SC DELTA COM’93 SRL – Galaţi : 21,93% ( Durbacă
Eugen :100%), SC AGRO DECVRM SRL – Galaţi (Durbacă Valentina-Simona: 100%),
Durbacă Cristofor: 1,462% şi Durbacă Valentina-Simona: 1,462%.
Atât societatea cât şi acţionarii persoane fizice nu deţin părţi sociale/acţiuni la alte societăţi de
comunicaţie audiovizuală.
Zona de difuzare actuală – locală. În prezent se difuzează în reţelele RCS&RDS, Nextgen
Communications, Interaction Blue şi Digital Cable Systems, cu staţiile centrale în Galaţi.
Zona de difuzare solicitată - regională - judeţele Galaţi, Brăila, Vrancea, Buzău, Tulcea şi
Constanţa.
Se solicită şi schimbarea denumirii din VOX TV în VOX TV REGIONAL.
Formatul de principiu: generalist.
Program local
Luni - duminică

Orar difuzare actual
09.00 – 24.00

Orar de difuzare solicitat
00.00 – 24.00

Structura serviciului de programe după surse de
provenienţă ( % )
Producţie proprie
Producţii audiovizuale ale altor producători
Programe retransmise
Programe preluate
Structura serviciului de programe pe tipuri de
programe/emisiuni:( % )
Programe de informare
Programe educative, culturale, religioase
din care:
educative
culturale
religioase
Filme (de ficţiune, de animaţie, documentare,
seriale)
Programe de divertisment şi alte tipuri de programe

Actual
(29.03.2012)
100,00
0
0
0
Actual
(29.03.2012)
50,41
24,12
9,00
8,00
7,12
0
10,47

Monitorizat
17.0621.06.2013
100,00
0
0
0
Monitorizat
17.0621.06.2013
46,00
25,00

Solicitat
100,00
0
0
0
Solicitat

0

45,78
31,94
19,89
11,45
0,60
0

14,00

6,46

Publicitate şi teleshopping
din care:
publicitate
teleshopping

15,00
15,00
0

15,00
15,00
0

15.82
15,82
0

Echipa VOX TV este formată din 41 de persoane. Sunt depuse curriculum vitae pentru o parte
din angajaţi şi colaboratori.
Este ataşată lista de echipamente, cu detalii tehnice pentru fiecare compartiment (producţie,
cabine voci, redacţie ştiri, regie emisie, montaj, sisteme de transmisie, etc.) şi schiţa spaţiului.
Completare proiet tehnic:
Dezvoltarea editorială a atras după sine şi dezvoltarea bazei materiale. La începutul verii au
început lucrările la noile platouri cu o suprafaţă de 350 de metri pătrati, situate la nivelul 4 al
clădirii unde funcţionează studioul.
Caracteristica spaţiului este construcţia circulară cu raza orizontală de 9,5m şi raza verticală
de10,5m, în plus construcţia are şi spaţii adiacente de 100mp. Platoul are o structură
constructivă realizată din segmente sferice, metalice, îmbinate între ele pe arce metalice,
această structură se pretează foarte bine noilor tehnologii media.
Valoarea construcţiei este estimata la 500.000 lei.
Valoarea investiţiei: de la preluarea licenţei până în prezent: 350 000 lei (în modernizarea şi
mărirea platourilor de filmare, în reamenajarea regiei tehnice şi dotarea cu aparatură). În anul
următor se estimează o investiţie de încă 250 000 lei.
Conform Certificatului de atestare fiscală nr.28821/10.06.2013 societatea nu figurează în
evidenţele fiscale cu obligaţii de plată exigibile la data de 31.05.2013.
Societatea nu a avut sancţiuni.

