
BIROUL  LICENŢE AUTORIZĂRI 
NOTĂ 

 

cu privire la solicitarea de prelungire a duratei de valabilitate a licenţei audiovizuale acordate  
SC ABC PLUS MEDIA SA Oradea pentru  

serviciul de programe cu denumirea Naţional FM (Bucureşti)  
 

Solicitare nr.  7349/27.06.2013 
Licenţa audiovizuală: R841/27.01.2009 cu modificările ulterioare  
Licenţa audiovizuală iniţială R430/26.04.2004  
La 27.01.2009 s-a constituit reţeaua naţională Naţional FM compusă din 33 de staţii. 
Decizia de autorizare iniţială: 715.0/03.08.2004  
Ultima reautorizare: 715.0-1/18.04.2006 
Data expirării: 28.07.2013 
Solicitări reactualizare grilă de program: 3 
Ultima grilă aprobată la 05.10.2010 (staţiile componente ale reţelei Naţional FM difuzează 
acelaşi program, respectiv al staţiei centrale) 
Format de principiu: generalist 
Orar de emisie: zilnic 0-24: 
 

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

Aprobat 
28.07.2010 

Monitorizat 
 

Producţie proprie 26,69 9,57 
Producţii audiovizuale ale altor producători 73,31 90,43 
Programe retransmise  0 0 
Programe preluate  0 0 

 

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

Aprobat 
28.07.2010 

Monitorizat 
 

Programe de informare 12,65 2,65 
Programe educative, culturale, religioase 2,38 0,17 

educative 0 0 
culturale 2,38 0,17 

 
din care: 

religioase 0 0 
Filme - - 
Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 69,97 89,02 
Alte tipuri de programe(autopromovare, jingle post, coperţi) - 5,34 
Publicitate şi teleshopping 15 2,82 

publicitate 15 2,82 din care: 
teleshopping - - 

 

Acţionariat conform certificatului constatator 29092/18.06.2013: Micula Viorel şi Micula Ioan 
cu câte 50%. 
Micula Viorel şi Micula Ioan mai deţin: 
- direct: câte 50% din capitalul social al SC CLAS MEDIA SRL; 
- indirect:câte 3,1150% din capitalul social al SC RADIOTELEVIZIUNEA ARAD SRL 

 
Certificat de atestare fiscală nr. 131995/19.06.2013: societatea figurează cu obligaţii de 
plată. 
A fost depusă Decizia nr. 873/17.06.2013 prin care se acordă eşalonarea la plată pe o 
perioadă de 60 de luni. 
 
Sancţiuni: o somaţie în 2005 
 

Observaţii: Societatea deţine 15 licenţe audiovizuale: 
- 2 pentru Naţional FM (satelit şi reţea naţională) 
- 1 pentru Favorit FM (staţie locală în Zalău) 
- 12 pentru Naţional TV (satelit şi 11 staţii locale). 

 
BLA/CD/12.07.2013 


