
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 Buhuşi-TV (Buhuşi) 
de către SC AXA-REM MEDIA SRL (Buhuşi, judeţul Bacău) 

 
 
Acţionariat societate (conform Certificatului Constatator nr.21966/20.05.2013) 

- Axinte Gheorghe: 50% 

- Apostol Paul-Iulian: 50%  
Atât societatea cât şi persoanele fizice şi juridice  nu deţin părţi sociale/acţiuni la alte societăţi 
de comunicaţie audiovizuală. 
 
Zona de difuzare a programului: Buhuşi (conform contractului încheiat cu distribuitorul de 
servicii SC NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL). Se intenţionează încheierea de contracte 
şi cu distribuitori de servicii ce deservesc localităţi din suburbia oraşului Buhuşi. 
 
Formatul de principiu al serviciilor de programe: generalist. 
 

Program local Orar difuzare  

luni-vineri - 

Sâmbătă, duminică 17.00-18.30  

 
În restul intervalelor orare se difuzează videotext. 
 
Structura serviciului de programe: 

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

Producţie proprie 100,00 

Producţii audiovizuale ale altor producători 0 

Programe retransmise   0 

Programe preluate  0 

 

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

 

Programe de informare 79,35 

Programe educative, culturale, religioase 0,50 

 
din care: 

educative 0,20 

culturale 0,30 

religioase 0 

Filme 0 

Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 0,20 

Publicitate şi teleshopping 19,95 

din care: publicitate 19,95 

teleshopping 0 

 
Conţinutul programului: ştiri, informaţii, reportaje, emisiuni cultural-educative, emisiuni de 
dezbateri şi divertisment. 
În cadrul videotextului se difuzează anunţuri şi informaţii de interes public local. Fundal sonor 
RADIO XXI (acord de retransmisie anexat la dosar). 
Scopul programului: informare 
 
Structura redacţională: 4 angajaţi şi se va organiza concurs pentru selecţia colaboratorilor. 



Echipa mobilă este formată din 3 persoane: 2 reporteri şi 1 cameraman 
 

Valoarea investiţiei: 15 000 euro, cu o perioadă de amortizare de 5 ani. 
Veniturile vor fi din difuzarea de publicitate (2700 RON lunar) şi din activitatea de producţie 
(5000 RON lunar). 
 Cheltuieli lunare: 6870 Ron. 
 
Certificat de atestare fiscală nr.10624/20.05.2013 – nu figurează cu obligaţii de plată exigibile 
la data de 30.04.2013. 
 
Echipamente: profesionale de tip SONY, PHILIPS şi SAMSUNG.    
       
Este prezentată lista completă de echipamente necesare pentru studiou şi cele necesare 
echipei mobile, cu respectivele caracteristici tehnice. 
 
Societatea nu deţine alte licenţe audiovizuale. 
 
În localitatea Buhuşi nu există posturi locale, 

 
Observaţie:  
- dosarul a fost discutat în şedinţa de Consiliu din data de 30.05.2013 şi s-a solicitat 
îmbunătăţirea proiectului editorial şi prezenţa echipei editoriale la dezbaterea publică. 


