
B.L.A. / C.T. / 16.05.2013 

BIROUL LICENŢE AUTORIZĂRI 
NOTĂ 

 
cu privire la dosarul de solicitare eliberare a licenţei audiovizuale pentru difuzarea prin reţele de comunicaţii 

electronice a unui serviciu de programe de televiziune cu denumirea  «VIDEOTEXT - TELEMONT» (sat 
SABAŞA, comuna BORCA, judeţul NEAMŢ) 

de către SC TELEMONT SERVICE SRL (sat SABAŞA, comuna BORCA, judeţul NEAMŢ) 
 

 
Solicitarea: 5042/25.04.2013. 
 
Acţionariat: (conform Certificatului constatator, din dosarul de licenţă, emis de Oficiul Registrului Comerţului la 
data de 24.04.2013): 
 

1. NICULESCU AUGUSTIN-EMANUEL: 95% 
2. NICULESCU ANCA-OANA: 5%   

Atât societatea cât şi acţionarii persoane fizice nu deţin părţi sociale/acţiuni la alte societăţi de comunicaţie 
audiovizuală. 

 
Zona de difuzare a programului: Borca, Busmei, Fărcaşa, Frumosu, Lunca, Madei, Popeşti, Pârâul Cârjei, 
Pârâul Pantei, Sabaşa, Soci, Stejaru, judeţul Neamţ (prin reţeaua proprie de comunicaţii electronice, 
aproximativ 1400 de abonaţi). 
 
Formatul de principiu al serviciilor de programe: generalist – videotext. 
Orar zilnic de difuzare: 00.00 – 24.00  
          
Conţinutul videotextului: informaţii referitoare la activitatea Primăriilor, la evenimentele importante (târguri, 
serbări câmpeneşti, activităţi ale elevilor, etc.) ce au loc în zona deservită de reţeaua CATV, hotărâri ale 
Consiliilor Locale, informaţii privind accesarea fondurilor europene pentru agricultură sau alte ajutoare oferite de 
stat, informaţii agricole (ex.: preţul grâului), horoscop, vremea, curs valutar, anunţuri (vânzări şi cumpărări de 
terenuri, case, animale, etc.), anunţuri publicitare şi de promovare a serviciilor oferite de distribuitorul de servicii 
(condiţii de conectare/deconectare, abonamente – internet, CATV, telefonie). 
 
Structura serviciului de programe: 

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

Producţie proprie 100,00 

Producţii audiovizuale ale altor producători 0 

Programe retransmise   0 

Programe preluate  0 

 

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

Programe de informare 88,92 

Programe educative, culturale, religioase 0 

 
din care: 

educative  

culturale  

religioase  

Filme 0 

Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 0 

Publicitate şi teleshopping 11,71 

din care: publicitate 11,71 

teleshopping 0 

 
Valoare investiţie: 2800 euro – capitalul propriu al acţionarilor.  

- din care: 500 euro pentru finalizarea amenajării studioului, 1500 euro pentru echipamente şi 800 euro 
pentru primele cheltuieli lunare.  

Pentru realizarea programului vor fi angajate 2 persoane. 
 
Venituri: din anunţurile publicitare. Este prezentat un buget de venituri şi cheltuieli. 
 
Echipamente: server de emisie, insertor siglă, generator caractere, convertor digital/analog, modulator CATV, 
aparat foto, software upload, software playout, tuner audio. Este prezentat principiul de funcţionare al staţiei TV 
şi schema grafică de coordonare a echipamentelor. 
Este prezentată schiţa spaţiului şi modul de amenajare. 
 


