
BIROUL  LICENŢE AUTORIZĂRI 
NOTĂ 

cu privire la solicitarea de prelungire a duratei de valabilitate a licenţei audiovizuale acordate  
SC PRO - IMAGINE SRL Târgu Secuiesc pentru serviciul de programe  

cu denumirea Radio Siculus din Târgu Secuiesc 
 

Solicitare nr.  6775/13.06.2013 completată cu nr. 7247/25.06.2013  
(depusă cu respectarea termenului prevăzut la art. 20 alin. (2) din Decizia CNA nr. 488/2010, 
în vigoare la momentul depunerii documentelor) 
 
Licenţa audiovizuală: R 109/09.12.1993 cu modificările ulterioare (prelungită la 15.06.2004) 
Decizia de autorizare iniţială: 131.0/05.09.1995 
Ultima reautorizare: 131.0/13.12.2004 
Data expirării: 21.07.2013 
 
Solicitări reactualizare grilă de program: 3 
Ultima grilă aprobată la 04.08.2003 
Format de principiu: generalist 
Orar de emisie: zilnic 0-24 

Solicită acordul pentru modificarea structurii serviciului de programe: 

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

Aprobat 
04.08.2003 

Monitorizat 
14.06-20.06.2013 

Solicitat 
 

Producţie proprie 29 39 47 
Producţii audiovizuale ale altor 
producători 

38 59,49 51 

Programe retransmise  33 
BBC-5,8 
Radio Petofi-26,6 
Radio Kossuth-0,6 

 

1,51 
Radio Kossuth -0,6 
RRActualităţi -1,51 
 

2 
Radio Kossuth-
0,6 
Radio România 
Actualităţi-1,4 

 
Programe preluate  0 0 0 

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

Aprobat 
04.08.2003 

Monitorizat 
14.06-

20.06.2013 

Solicitat 
 

Programe de informare 25 19,2 23 
Programe educative, culturale, religioase 19,31 

educative 8 
culturale 7 

 
din care: 

religioase 

24 17,12 

4,31 
Filme - - - 
Programe de divertisment şi alte tipuri de 
programe 

43 
 

59,68 51 

Publicitate şi teleshopping 8 4 6 
publicitate 8 4 6 din care: 
teleshopping - - - 

Programe în limba maghiară 74,6 91,8 90 
 

 La data acordării 
licenţei 

Actual Monitorizat 
14.06-

20.06.2013 

Solicitat 

Producţie proprie (%) 29 29 39 47 
Programe de informare 
(%) 

26 25 19,2 23 



 
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 certificatului constatator nr. 9528/10.06.2013: Konya Zita - Maria-asociat 
unic. 

Persoanele fizice şi juridice de mai sus nu deţin părţi sociale/acţiuni la alte societăţi de 
comunicaţie audiovizuală. 

 
 

Certificat de atestare fiscală:  
- nr. 14573/11.06.2013: figurează cu obligaţii de plată în valoare de 4.701 lei 
- nr. 15175/19.06.2013: nu are obligaţii de plată la buget. 

 
 
Sancţiuni – nu 
 
Observaţii: Societatea nu deţine alte licenţe audiovizuale 
 
În Târgu Secuiesc funcţionează 3 posturi de radio (2 locale). 

 
 
 
 
 
 
 
 

BLA/CD/16.07.2013 


