
BIROUL  LICENŢE AUTORIZĂRI 
NOTĂ 

privind dosarul de solicitare eliberare licenţă audiovizuală pentru difuzarea prin reţele de 
comunicaţii electronice a programului de televiziune cu denumirea  «TV MOTRU» 

(Motru, judeţul Gorj) 
de către SC ENIASAN SRL (Motru, judeţul Gorj) 

 
 

Solicitare înregistrată la CNA cu nr.13990/17.12.2013 
 
Acţionariat societate: conform Certificatului Constatator nr.28359/07.11.2013: Enescu 
Cornelia: 13% şi Enescu Alexandru: 87%. 
 
Societatea nu deţine părţi sociale/acţiuni la alte societăţi de comunicaţie audiovizuală. 
 
Potrivit certificatului de atestare fiscală nr.GJ118194/06.11.2013, societatea nu figurează în 
evidenţele fiscale cu obligaţii de plată exigibile la data de 30.09.2013. 
 
Format de principiu: generalist – de tip videotext 
Zona de difuzare: locală – prin reţeaua proprie cu staţia centrală în Motru şi care deserveşte 
124 de localităţi din judeţele Gorj şi Mehedinţi. 

 
Structura programelor după surse de 
provenienţă  

Solicitat 

Producţie proprie 100,00 
Producţii audiovizuale ale altor 
producători 

0 

Programe retransmise  0 
Programe preluate (Media Lines) 0 
 
Structura programelor pe tipuri de 
emisiuni 

Solicitat 

Programe de informare 80,00 
Programe educative, culturale, 
religioase 

0 

educative  
culturale  

 

religioase  
Filme (de ficţiune, de animaţie, 
documentare, seriale) 

0 

Programe de divertisment şi alte tipuri 
de programe 

0 

Publicitate şi teleshopping 20,00 
publicitate 20,00 din care: 
teleshopping 0 

 
În cadrul videotextului se difuzează: 

- informaţii despre condiţiile de conectare, tarife, grila de programe, 
- informaţii despre programele retransmise, 
- sfaturi pentru posesorii de receptoare tv, 
- informaţii de interes local de la: Prefectură, Primărie, Direcţia Finanţelor Publice, 

Primăriile comunelor deservite de reţea, Poliţie , Evidenţa Populaţiei, etc., 



- informaţii de la Spitalul Motru, 
- mersul trenurilor, al autobuzelor, 
- informaţii pentru înscrierea la liceu primite de la cele 2 licee din oraş, de la şcolile 

generale, 
- informaţii de la cultele religioase,  
- spoturi de interes general transmise în cadrul campaniilor realizate cu acordul CNA, 
- oferte locuri de muncă, cursuri de calificare,etc., 
- orice alte informaţii de interes local şi zonal 
- publicitate. 

 
TV MOTRU este singurul post TV din localităţile deservite de reţeaua CATV. 
 
 
Societatea  nu a avut sancţiuni. 
 
Observaţie: 
 
- societatea a deţinut licenţa audiovizuală TV-C 165.1/01.07.2004 pentru un program de 
videotext şi care a expirat la data de 03.08.2013. Cererea de prelungire a duratei de 
valabilitate a licenţei nu a fost depusă în termenul prevăzut la art.20 alin.(2) din Decizia 
nr.277/2013. 


