
BIROUL LICENŢE AUTORIZĂRI 
 

NOTĂ 
 

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

a programului de televiziune cu numele PHOBOS TV (Teregova, judeţul Caraş Severin) 
de către SC PHOBOS SRL (Timişoara) 

 
 
Solicitarea nr.5504/10.05.2013, completată la 24.05.2013 şi 05.06.2013. 
 
Acţionariat societate (conform Certificatului Constatator nr.30540/29.04.2013) 

- Iacobici Gheorghe: 100%  
Atât societatea cât şi Iacobici Gheorghe nu deţin părţi sociale/acţiuni la alte societăţi de 
comunicaţie audiovizuală. 
 
Zona de difuzare a programului: prin reţeaua proprie de comunicaţii electronice în 
localităţile: Armeniş, Feneş, Rusca, Teregova, judeţul Caraş Severin, (conform avizului de 
retransmisie A1566.1/09.02.2006). 
 
Formatul de principiu al serviciilor de programe: generalist  
 
 

Program local Orarul de difuzare  

Luni-vineri 20.00-24.00 (4h) 

Sâmbăta - 

Duminica 14.00-18.00 (4h) 

 
Sâmbăta şi în restul intervalelor orare se difuzează videotext cu fundal sonor RADIO 21. 
 
Structura serviciului de programe: 
 

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

Producţie proprie   50,00 

Producţii audiovizuale ale altor producători 50,00 

Programe retransmise   0 

Programe preluate  0 

 

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

 

Programe de informare 40,00 

Programe educative, culturale, religioase 25,00 

 
din care: 

educative 10,00 

culturale 10,00 

religioase 5,00 

Filme 0 

Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 25,00 

Publicitate şi teleshopping 10,00 

din care: publicitate 5,00 

teleshopping 5,00 

 
În cadrul videotextului se difuzează informaţii de interes general pentru comunitatea din 
zonă, informări ale Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Primărie, APIA, Prefectură, ISU 
SEMENIC, Jandarmerie, EON GAZ, RENEl, Pompieri, şcoli, anunţuri de la persoane fizice, 



dedicaţii muzicale, comemorări. În aceste intervale orare se mai  difuzează nunţi, botezuri, 
reuniuni, primite spre difuzare de la cetăţeni. 
 
Valoarea totală investiţiei realizate până în prezent: 18500 lei.  Aceasta a constat în: 
amenajare spaţiu, mobilier, echipamente audio-video, materiale de prezentare, casete vhs, 
CD-uri, DVD-uri, încheiere contract difuzare material video. 
Surse de finanţare: anunţurile de la abonaţii. 
 
Echipamente: de tip JVC, SONY, PANASONIC, calculatoare TOSHIBA, HP şi GENUINTEL. 
Pentru editare video se folosesc programele: SONY VEGAS, ADOBE PREMIER şi 
WINDOWS MOVIE MAKER. 
 
Este prezentată schiţa studioului. 

 
Conform Certificatului de Atestare Fiscală nr.56126/30.05.2013 societatea nu figurează în 
evidenţele fiscale cu obligaţii de plată exigibile la data de 30.04.2013. 
 
Societatea nu a avut sancţiuni pentru programul PHOBOS TV. Societatea a avut 2 somaţii, în 
2007 şi 2008, pentru activitatea de distribuţie de servicii de programme. 
 
Observaţie : 
 
- societatea a deţinut licenţa audiovizuală TV-C 076.3/18.12.2003 pentru serviciul de 
programe PHOBOS TV, dar care a expirat la data de 20.04.2013. Titularul nu a solicitat 
prelungirea licenţei.  


