
 BIROUL LICENŢE AUTORIZĂRI 
 

NOTĂ 
 

privind dosarul de solicitare eliberare licenţă audiovizuală pentru difuzarea prin reţele de 
comunicaţii electronice a programului de televiziune cu denumirea  « eSTRADA TV – 

Televiziunea Zonei Metropolitane Bucureşti » ( Bucureşti) 
de către SC ESTRADA TV SRL (Bucureşti) 

 
Solicitarea nr.7042/19.06.2013. 
 

Acţionariat societate (conform Certificatului Constatator nr.241127/19.06.2013): 
1. ILIESCU VALENTIN-ADRIAN: 50% 
2. ILIESCU MĂDĂLINA : 50% 

D-na Iliescu Mădălina mai deţine 59,99% din acţiunile SC ETALON TV SRL din Râmnicu 
Vâlcea. 
  
Zona de difuzare a programului: Zona Metropolitană Bucureşti: municipiul Bucureşti, toate 
localităţile judeţului Ilfov şi localităţi din judeţele Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Teleorman, 
Giurgiu, Călăraşi şi Ialomiţa care vor face parte din Zona Metropolitană Bucureşti. 
 
La dosar sunt depuse un acord de principiu din partea SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA şi 
un contract de retransmisie încheiat cu SC NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL.  
 
Formatul de principiu al serviciilor de programe: generalist. 
 
Orar de difuzare : 00.00-03.00 ; 07.00-24.00 (luni – vineri) şi 00.00-01.00, 07.00-24.00 
(sâmbăta şi duminica). 
În restul intervalelor orare se difuzează videotext ( anunţuri : angajări şi concursuri de 
angajare, vânzâri-cumpărări de bunuri mobile şi imobile, închirieri, evenimente). 
 
Structura serviciului de programe: 

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

Producţie proprie   80,00 

Producţii audiovizuale ale altor producători 20,00 

Programe retransmise   0 

Programe preluate  0 

 

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

 

Programe de informare 40,00 

Programe educative, culturale, religioase 12,00 

 
din care: 

educative 5,00 

culturale 5,00 

religioase 2,00 

Filme (de ficţiune, de animaţie, documentare, seriale) 5,00 

Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 35,00 

Publicitate şi teleshopping 8,00 

din care: publicitate 6,00 

teleshopping 2,00 

 
Echipament: de tip SONY, PANASONIC, YAMAHA, BEHRINGER, etc. Este depusă lista 
completă de echipamente, cu date tehnice, pentru fiecare spaţiu destinat televiziunii şi poze 
din studiouri. 
 
Valoarea investiţiei: 50 000 de euro, în anul 2013, pentru achiziţionarea unui pachet de 
echipamente HD şi încă 50 000 de euro pentru realizarea unui nou studio de producţie HD. 
 



Se prezintă grafic situaţiile veniturilor şi cheltuielilor în perioada 2013 – 2014. 
Venituri – din publicitate. Prezintă tarifele de publicitate pe emisiuni şi pe ore.  
 
 
Este depusă schema de personal pentru fiecare departament – în total 40 de angajaţi, pentru 
prima etapă de 6 luni şi ulterior 50 de angajaţi. 
 
eSTRADA TV funcţionează într-un spaţiu închiriat în Centrul Vechi al Capitalei. 
 
Conform Certificatului de atestare fiscală nr.343397/04.06.2013 societatea nu figurează în 
evidenţele fiscale cu obligaţii de plată exigibile la data de 30.04.2013. 


