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BIROUL LICENŢE AUTORIZĂRI 
 

NOTĂ 
 

cu privire la dosarul de solicitare licenţă audiovizuală pentru difuzarea prin reţele de 
comunicaţii electronice 

a programului de televiziune cu denumirea TURDA ONE TV (Turda, judeţul Cluj) 
de către SC TURDA TV SRL (Turda, judeţul Cluj) 

 
 
Acţionariat societate (conform Certificatului Constatator) 

- ŞANDRU AUREL: 100&  
Atât societatea cât şi Şandru Aurel nu deţin părţi sociale/acţiuni la alte societăţi de 
comunicaţie audiovizuală. 
 
Zona de difuzare a programului: Turda şi Câpia Turzii, în reţeaua de comunicaţii 
electronice ce aparţine societăţii UPC ROMÂNIA SRL. 
Formatul de principiu al serviciilor de programe: generalist (ştiri locale, informaţii, 
societate, educaţie) 
 

Program local Orar difuzare  

luni-vineri 17.00 – 20.30 (2h30min) 

sâmbătă-duminică 10.00 – 13.00 (3h) 

 

Program retransmis 
(TRAVEL MIX) 

Orar difuzare  

luni-vineri 00.00 – 16.00, 20.30-24.00 
(19h30min) 

sâmbătă-duminică 00.00 – 10.00, 13.00-24.00 
(21h) 

 
Videotext: 1h/zi (luni-viner) în intervalul orar: 16.00-17.00. 
 
Structura serviciului de programe: 

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

Producţie proprie   10,00 

Producţii audiovizuale ale altor producători 1,00 

Programe retransmise  (TRAVEL MIX) 89,00 

Programe preluate  0 

 

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

 

Programe de informare 53,00 

Programe educative, culturale, religioase 23,00 

 
din care: 

educative 4,00 

culturale 9,00 

religioase 10,00 

Filme 0 

Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 7,00 

Publicitate şi teleshopping 17,00 

din care: publicitate 17,00 

teleshopping 0 
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Din anul 2007 societatea a produs programe locale pentru staţia ONE TV din Cluj ce a 
aparţinut societăţii ONE PRODUCTION SRL şi care a fost retrasă la data de 17.01.2013. 
Programul se va distribui prin reţeaua CATV a societăţii UPC ROMÂNIA SRL. 
 
Structura redacţională: 17 persoane din care 10 angajaţi permanenţi şi 7 colaboratori 
permanenţi şi ocazionali 

 
Valoare investiţie: a fost realizată. Se alocă încă 20 000 RON pentru up-grade de 
echipamente (emisie, producţie), amenajări interioare şi alte facilităţi. 
 
Echipamente: profesionale de tip SONY, PANASONIC, BEHRINGER, BRAUN, SHURE
             
Este prezentată lista completă de echipamente necesare pentru fiecare studiou, pentru 
transmisiunile exterioare, modul de instalare şi alimentare cu energie electrică. 
 
Este anexată schiţa studiourilor şi contractul de închiriere a spaţiului. 
 
În Turda nu există post local de televiziune. 

 


