
Biroul Licenţe Autorizări 
 
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE 
Serviciu de programe: RADIO ROMÂNIA CULTURAL 
Zona de difuzare: naţional 
Format de principiu: tematic-cultural 
Orar de difuzare: 24 ore zilnic cu inserţii radiojurnale România Actualităţi  
 

 
 
Nu se modifică structura serviciului de programe. 

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

Aprobat 
(28.10.2010) 

Producţie proprie 60,33 
Producţii audiovizuale ale altor producători 34,61 
Programe retransmise   5,06 

România Actualităţi -3,27% 
România Muzical – 1,79% 

Programe preluate  0 
 

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

Aprobat 
(28.10.2010) 

Programe de informare 1,12 
Programe educative, culturale, religioase 64,27 

educative 6,44 
culturale 56,70 

 
din care: 

religioase 1,13 
Filme - 
Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 34,61 
Publicitate şi teleshopping 0 

publicitate 0 din care: 
teleshopping - 

 
Certificat de atestare fiscală nr. 988506/29.05.2013: societatea nu figurează cu obligaţii 
de plată la buget la data de 30.04.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLA/CD/24.07.2013 
 
 
 
 
 



SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE 
Serviciu de programe: BUCUREŞTI FM 
Zona de difuzare: Bucureşti şi jud. Ilfov 
Format de principiu: generalist 
Orar de difuzare: 24 ore zilnic cu inserţii radiojurnale România Actualităţi  
 
 

Se introduce retransmisia emisiunii „Litoral dus-întors” în zilele de sâmbătă şi 
duminică, în intervalul orar 14.05-15.55. 
 
 
 

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

Actual 
(25.09.2012) 

Solicitat 
 

Producţie proprie 45,77 43,90 
Producţii audiovizuale ale altor 
producători 

50,58 50,45 

Programe retransmise   3,65 
România 
Actualităţi  

5,65 
România 

Actualităţi şi 
Radio Vacanţa 

Programe preluate  0 0 
 

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

Actual 
(25.09.2012) 

Solicitat 
 

Programe de informare 45 42,5 
Programe educative, culturale, religioase 5 4 

educative 2 1,5 
culturale 2 2 

 
din care: 

religioase 1 0,5 
Filme - - 
Programe de divertisment şi alte tipuri de 
programe 49,8 53,3 

Publicitate şi teleshopping 0,2 0,2 
publicitate 0,2 0,2 din care: 
teleshopping - - 

 
 
Certificat de atestare fiscală nr. 988506/29.05.2013: societatea nu figurează cu obligaţii 
de plată la buget la data de 30.04.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLA/CD/24.07.2013 
 


