
BIROUL  LICENŢE AUTORIZĂRI 
NOTĂ 

cu privire la solicitarea de prelungire a duratei de valabilitate a licenţei audiovizuale acordate  
SC EMARAMUREŞ MEDIA SRL Baia Mare (fostă SC INSERV MEDIA SRL Baia Mare) 

pentru serviciul de programe cu denumirea eMaramureş FM din Baia Mare 
 

Solicitare nr.  7626/04.07.2013 completată cu nr. 8598/05.08.2013 şi 8598/08.08.2013 
 

S-a constatat că societatea şi-a schimbat denumirea şi a efectuat modificări în structura 
acţionariatului fără să notifice CNA, aşa cum prevedea art. 17 din Decizia CNA nr. 488/2010, incidentă 
la data operării modificărilor (25.02.2013).  
 

Licenţa audiovizuală: R449/29.04.2004 cu modificările ulterioare  
Decizia de autorizare iniţială: 721.0/16.09.2004 
Ultima reautorizare: 721.3/22.07.2010 
Data expirării: 19.08.2013 
 

Solicitări reactualizare grilă de program: 4 
Ultima grilă aprobată la 22.07.2010 
Format de principiu: generalist 
Orar de emisie: zilnic 0-24 

Nu se modifică structura serviciului de programe:  

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

Aprobat 
22.07.2010 

Monitorizat 
 

Producţie proprie 30 25,5 
Producţii audiovizuale ale altor producători 70 74,5 
Programe retransmise  0 0 
Programe preluate  0 0 

 

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

Aprobat 
22.07.2010 

Monitorizat 
 

Programe de informare 20 25,01 
Programe educative, culturale, religioase 0 

educative - 
culturale - 

 
din care: 

religioase 

0 

- 
Filme - - 
Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 70 

 
70,06 

Publicitate şi teleshopping 10 4,44 
publicitate 10 4,44 din care: 
teleshopping - - 

 

 29.04.2004 Actual Monitorizare 
Producţie proprie (%) 34,16 30 25,5 
Programe de informare (%) 24,79 20 25,01 
 

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). 

Se modifică denumirea societăţii: SC INSERV MEDIA SRL devine SC EMARAMUREŞ MEDIA SRL 
Se modifică structura acţionariatului:  
 

Acţionariat vechi (baza de date) Acţionariat nou (certificat constatator 23133/02.07.2013 
Lung Mihai Anton - 70% Şpan Cristian - 100% 
Muntean Meda Diana - 30%  

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

 

Certificat de atestare fiscală nr. 2796/28.06.2013: societatea nu figurează cu obligaţii de plată 
Sancţiuni – nu 
Observaţii: Societatea deţine 4 licenţe audiovizuale (radio-Baia Mare, Borşa, Sighetu Marmaţiei; tv-c 
Baia Mare). 
În Baia Mare funcţionează 12 posturi de radio (3 locale). 

BLA/CD/13.08.2013 


