
 BIROUL LICENŢE AUTORIZĂRI 
NOTĂ 

 
privind dosarul de solicitare de eliberare licenţă audiovizuală pentru difuzarea 

prin reţele de comunicaţii electronice a programului de televiziune cu denumirea  
« TV SĂVENI » 

(Săveni, judeţul Botoşani) 
de către SC TV SATELIT CABLU SRL (Săveni, judeţul Botoşani) 

 
 

Solicitarea nr.8010/16.07.2013 
 
Acţionariat societate: conform certificatului constatator nr.12875/03.07.2013: 
TRUFIN SEBASTIAN: 50% şi TÎRZIORU PETRU RELU: 50%. 
 
Atât societatea, cât şi acţionarii nu mai deţin direct sau indirect părţi sociale sau 
acţiuni la alte societăţi de comunicaţie audiovizuală. 
  
Zona de difuzare a programului: locală - Săveni, Petricani, Chişcăreni, 
Stiubieni, Vorniceni, Vlăsineşti, Bozieni, Sârbi, Miron Costin, Hăneşti, Podriga, 
Drăguşeni, Cotuşca, Puţureni, Nichiteni, Viişoara Mare, Viişoara Mică, Cuza 
Vodă, Mihail Kogălniceanu, Avrămeni, judeţul Botoşani – reţeaua proprie CATV. 
 
Formatul de principiu al serviciilor de programe: generalist - videotext. 
 
Orar de difuzare : 00.00-24.00.  
Videotextul se difuzează zilnic în intervalele orare : 00.00-09.00 şi 16.00-24.00.  
În intervalul orar 09.00-16.00 se afişează sigla postului. 
 
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 80,00 
Programe educative, culturale, religioase 0 

educative  
culturale  

 
din care: 

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 anunţuri proprii (programul casieriilor, date 
despre societate, grila de programe, tarife), anunţuri de informare de la 
instituţiile publice, anunţuri de mică publicitate (vânzări, cumpărări, oferte, 
aniversări, comemorări). 
 
Echipament: calculator cu: sistem Desktop Serious Performance V11 cu 
processor IntelCore TM i3-3220 3,30GHz, 6GB DDR3, HDD 1TB, nVidia GT 
630 2GB, Monitor LED LG 21.5”. Anunţurile vor fi editate în aplicaţia Microsoft 
Office Power Point, versiunea Microsoft Office 365 Home Premium, 32-bit/x64. 
 
Valoarea investiţiei : 2300 lei. Venituri lunare : 2000 lei. Cheltuieli : 1500 lei. 
 
Societatea va avea un angajat care se va ocupa de primirea şi editarea 
anunţurilor. 
 
Conform Certificatului de atestare fiscală nr.19281/11.07.2013 societatea nu 
figurează în evidenţele fiscale cu obligaţii de plată exigibile la data de 
30.06.2013. 
 
În localitatea Săveni nu există posturi de radio sau de televiziune. 


