
BIROUL  LICENŢE AUTORIZĂRI 
 

NOTĂ 
cu privire la solicitarea de prelungire a duratei de valabilitate a licenţei audiovizuale acordate 

SC MONTANA PRESS SRL Constanţa pentru serviciul de programe  
cu denumirea SKY FM din Constanţa 

 

Solicitare nr. 7832/10.07.2013 
 

Licenţa audiovizuală: R 052/19.05.1993 cu modificările ulterioare (prelungită la 17.04.2003) 
Decizia de autorizare iniţială: 007/26.04.1994  
Ultima reautorizare: 007.3-1/02.10.2007 
Data expirării: 22.08.2013 
Solicitări reactualizare grilă de program: 6 
Ultima grilă aprobată la 23.09.2010 
Format de principiu: generalist 
Orar de emisie: 24 ore zilnic 

 

Structura programelor după surse de 
provenienţă  

Aprobat 
(23.09.2010)

Monitorizat Solicitat 

Producţie proprie 29 27,5 29 
Producţii audiovizuale ale altor producători 69,5 71 69,5 
Programe retransmise 0,5 

România 
Actualităţi 

0,5 
România 
Actualităţi 

0,5 
Radio România 

Actualităţi 
Programe preluate: Emisiunea „Nocturnal” 
prezentată de Matt Darey 

1 
 

1 
 

1 
 

Matt Darey este considerat unul dintre pionierii scenei dance internationale, fiind unul dintre cei mai apreciati Dj ai lumii. 
Emisiunea radio “Nocturnal” este considerata un etalon in materie de emisiuni dedicate muzicii electronice, fiind transmisa 
saptamanal la peste 130 de statii radio din lume. 
Pe parcursul emisiunii Matt prezinta ultimele noutati din electro, progressive house, breaks si trance. 
 

Structura programelor pe tipuri de emisiuni Aprobat 
(23.09.2010) 

Monitorizat Solicitat 

Programe de informare 37 35 37 
Programe educative, culturale, religioase 4 3,5 3 

educative 4 3,5 3 
culturale 0 0 0 

din care 

religioase 0 0 0 
Filme - - - 
Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 51 52 48 
Publicitate şi teleshopping 8 9,5 12 

publicitate 8 9,5 12 din care 
teleshopping - - - 

 

 La acordarea licenţei Actual Monitorizat Solicitat 
Producţie proprie (%) 14 29 27,5 29 
Programe de informare (%) 15 37 35 37 

 

În perioada 2002-2009 prin Legea audiovizualului nu era prevăzută obligativitatea radiodifuzorilor de a 
solicita acordul CNA pentru modificările intervenite în structura programelor, aşa cum se întâmplă în prezent la 
art. 54 alin. (2). 
 

Acţionariat conform bazei de date CNA şi certificatului constatator 56026/01.07.2013: 
Cantaragiu Ioana – asociat unic. 
Certificat de atestare fiscală nr. 1496281/01.07.2013: societatea nu înregistrează obligaţii 
restante la bugetul de stat. 
Sancţiuni: o somaţie în 2008. 
 

Observaţii: Societatea nu deţine alte licenţe audiovizuale  
 

În Constanţa funcţionează 20 posturi de radio (4 locale). 
 
BLA/CD/05.08.2013 


