
BIROUL  LICENŢE AUTORIZĂRI 
 

NOTĂ 
 

cu privire la solicitarea de prelungire a duratei de valabilitate a licenţei audiovizuale acordate  
SC WILLIS SA Ploieşti pentru serviciul de programe  

cu denumirea WYL FM din Ploieşti 
 

Solicitare nr.  4622/16.04.2013 
 

Licenţa audiovizuală: R416/25.11.2003 cu modificările ulterioare  
Decizia de autorizare iniţială: 622.0/08.04.2004 
Ultima reautorizare: 622.0-1/10.04.2013 
Data expirării: 06.05.2013 
 
   

Solicitări reactualizare grilă de program: 3 
Ultima grilă aprobată la 08.11.2011 

Format de principiu: generalist 

Orar de emisie: zilnic 0-24. 
Solicită acordul pentru modificarea grilei de program, cu retransmisie Sport Total FM: 

- luni – joi: 15-17 (2 ore/zi) 
- vineri: 14-17 (3 ore/zi) 
În cadrul programului retransmis sunt inserate buletine de ştiri locale şi publicitate. 
 

Structura programelor după surse de 
provenienţă (%) 

Aprobat 
 

Monitorizat Solicitat 

Producţie proprie 46,47 45,23 49,47 

Producţii audiovizuale ale altor producători 53,53 54,77 43,98 

Programe retransmise  0 0 6,55 
Sport Total FM 

Programe preluate  0 0 0 
 

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

Aprobat 
 

Monitorizat 
 

Solicitat 

Programe de informare 5,67 5,92 17,86 

Programe educative, culturale, religioase 12,67 15,63 11,61 

 
din care: 

educative 4,46 - 4,46 

culturale 8,21 - 7,15 

religioase 0 - 0 

Filme - - - 

Programe de divertisment şi alte tipuri de 
programe 

71,46 
 

78,45 55,53 

Publicitate şi teleshopping 10,2 15 

din care: publicitate 10,2 15 

teleshopping - - - 
 

 

 

 La acordarea licenţei Actual Monitorizare Solicitat 

Producţie proprie (%) 35 46,47 45,23 49,47 

Programe de informare (%) 41,12 5,67 5,92 17,86 

 
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 depus la dosar: Brînză 
Steliana – 61,57%, Bunbănac Luiza Antonela – 37,81%, Lixandroiu Daniel –0,31% şi Radu 
Laurenţiu Valerian – 0,31%. 
 

Se modifică forma juridică a societăţii SC WILLIS SA din societate pe acţiuni în 
societate cu răspundere limitată, prin diminuarea capitalului social în urma divizării 
parţiale. 

 
Certificat de atestare fiscală nr. 13338/25.04.2013: SC WILLIS SRL nu figurează cu obligaţii 
de plată exigibile la 31.03.2013. 
 
Sancţiuni – radio: 2 somaţii (2006,2007) 
       – TV: 4 somaţii (2006,2007, 2008, 2009) 
 
 
Observaţii: Societatea deţine 5 licenţe audiovizuale pentru radio (Ploieşti, Câmpina, Snagov, 
Târgovişte, Slobozia) şi o licenţă pentru televiziune terestră (Ploieşti). 
 
În Ploieşti funcţionează 12 posturi de radio (4 locale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLA/CD/08.05.2013 


