
BIROUL  LICENŢE AUTORIZĂRI 
NOTĂ 

 
cu privire la solicitarea de prelungire a duratei de valabilitate a licenţei audiovizuale acordate  

SC C&E Co SRL (Flămânzi, judeţul Botoşani) pentru serviciul de programe  
cu denumirea C&E din Flămânzi, judeţul Botoşani 

 
Solicitarea nr. 3971/02.04.2013. 
 
Licenţa audiovizuală: TV-C 129/15.04.2004 
Decizia de autorizare iniţială: 650.0/06.05.2004  
Data expirării: 06.05.2013 
   
Solicitări reactualizare grilă de program: 1 
Format de principiu: generalist - videotext 

Orar de emisie: zilnic 0-24. 
 
Nu se modifică structura servciului de programe. 

 

Structura programelor după surse de 
provenienţă  

Actual 
(17.11.2009) 

Monitorizat 
24.04-30.04.2013 

Producţie proprie 100,00 100,00 

Producţii audiovizuale ale altor producători 0 0 

Programe retransmise  0 0 

Programe preluate  0 0 

 

Structura programelor pe tipuri de emisiuni Actual 
(17.11.2009) 

Monitorizat 
24.04-30.04.2013 

Programe de informare 85,00 92,16 

Programe educative, culturale, religioase 0 0 

 educative   

culturale   

religioase   

Filme 0 0 

Programe de divertisment şi alte tipuri de 
programe 

0 0 

Publicitate şi teleshopping 15,00 7,84 

din care: publicitate  7,84 

teleshopping  0 

 

În cadrul videotextului se difuzează: anunţuri, comunicate, diverse informări de la autorităţile teritoriale, 
primărie, prefectură, poliţie, biserică, spital, dispensar, pompieri, anunţuri de la SMURD, de la şcolile 
din aria de acoperire, de la agenţii privaţi, anunţuri referitoare la diverse evenimente culturale, anunţuri 
comunitare şi umanitare, publicarea diverselor hotărâri ale consiliilor locale, sau ale altor organe şi 
organizaţii din teritoriu, anunţuri ale manifestărilor sportive, grila de programe ale televiziunilor din 
reţea, anunţuri publicitare.   

Programul se distribuie prin reţeaua proprie de comunicaţii electronice cu staţia centrală în Flămânzi şi 
care deserveşte localităţile: Flămânzi, Chiţoveni, Prisăcani, Prăjenii, Cîmpeni, Copalău, Cotu, Cerbu, 
Draxini, Buda, Frumuşica, Storeşti, Şendreni, Vlădeni Deal, Rădeni, Boscoteni, Poiana, Deleni, 
Feredeni şi Slobozia din judeţul Botoşani.. 

Acţionariat conform certificatului constatator nr.5675/28.03.2013: Pitorac Constantin – 70%, 
Davidescu Elvira – 30%. 
 
Atât societatea, cât şi asociaţii nu mai deţin direct sau indirect părţi sociale sau acţiuni la alte societăţi 
de comunicaţie audiovizuală. 
 
Societatea a avut 2 somaţii (în anii 2007şi 2009). 


