
BIROUL  LICENŢE AUTORIZĂRI 
 

NOTĂ 
 

cu privire la solicitările de prelungire a duratei de valabilitate a licenţelor audiovizuale acordate 
SC SBS Broadcasting Media SRL Bucureşti pentru serviciile de programe cu  

denumirea Magic FM din Buzău, R. Vâlcea, Braşov, Bacău  şi Kiss FM din B. Mare 
 

Solicitări nr.  545 ÷ 549/15.01.2013 completate cu nr. 658 ÷ 662/17.01.2013 

 
Magic FM Buzău (135.861 locuitori) 
Licenţa audiovizuală: R050/07.05.1993, cu modificările ulterioare (prelungită la 18.06.2003) 
Licenţa a fost preluată la data de 05.06.2008 de la SC Media SRL Buzău 
Decizia de autorizare iniţială: 042/19.07.1994  
Data expirării: 27.01.2013 
Solicitări reactualizare grilă de program: 2 
Ultima grilă aprobată la 23.01.2009 
Format de principiu: generalist 
Orar de emisie: zilnic 0-24  
Program local: - aprobat 20 min/zi (programe de informare şi publicitate) 
    - solicitat: luni-vineri 15 min/zi; sâmbătă, duminică 6 min/zi (buletine de ştiri  

locale; publicitate locală în medie 6 min/oră în intervalul 6-20) 
 

Structura programelor după surse de 
provenienţă  

Actual 
(23.01.2009) 

Solicitat 

Producţie proprie 1,39 0,86 

Producţii audiovizuale ale altor producători 0 0 

Programe retransmise 
Magic FM Bucureşti 

98,61 
 

99,14 

Programe preluate 0 0 

 

Structura programelor pe tipuri de 
emisiuni  

Actual 
(23.01.2009) 

Solicitat 

Programe de informare 100 100 

Programe educative, culturale, religioase - - 

din care educative - - 

culturale - - 

religioase - - 

Filme - - 

Programe de divertisment şi alte tipuri de 
programe 

- 
- 

Publicitate şi teleshopping - - 

din care publicitate - - 

teleshopping - - 
*)
Staţiile locale difuzau publicitate 8 min/oră în intervalul 06.00-23.00 

 

 La acordarea licenţei Actual Solicitat 

Producţie proprie (%) 28,1 1,39 0,86 

Programe de informare (%) 10,4 100 100 
 

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). 

 

 
 



 
 
Magic FM Râmnicu Vâlcea (111.658 locuitori) 
Licenţa audiovizuală: R001/05.01.1993, cu modificările ulterioare (prelungită la 08.04.2003) 
Licenţa a fost preluată la data de 17.12.2009 de la SC Etalon SRL R. Vâlcea 
Decizia de autorizare iniţială: 019/12.05.1994  
Data expirării: 09.03.2013 
Solicitări reactualizare grilă de program: 7 
Ultima grilă aprobată la 15.11.2006 
Format de principiu: generalist 
Orar de emisie: zilnic 0-24  
Program local: - aprobat 24 ore zilnic (grila de program Radio Etalon) 

 - solicitat: luni-vineri 15 min/zi; sâmbătă, duminică 6 min/zi (buletine de ştiri 
locale; publicitate locală în medie 6 min/oră în intervalul 6-20) 
 

Structura programelor după surse de 
provenienţă  

Actual 
(15.11.2006) 

Solicitat 

Producţie proprie 10 0,86 

Producţii audiovizuale ale altor producători 90 0 

Programe retransmise 0 99,14 
Magic FM Bucureşti 

Programe preluate 0 0 

 

Structura programelor pe tipuri de 
emisiuni  

Actual 
(15.11.2006) 

Solicitat 

Programe de informare 5 100 

Programe educative, culturale, religioase 5 - 

din care educative - 

culturale - 

religioase - 

Filme - - 

Programe de divertisment şi alte tipuri de 
programe 

75 
- 

Publicitate şi teleshopping 15 - 

din care publicitate 15 - 

teleshopping - - 
*)
Staţiile locale difuzau publicitate 8 min/oră în intervalul 06.00-23.00 

 

 La acordarea licenţei Actual Solicitat 

Producţie proprie (%) 6,94 10 0,86 

Programe de informare (%) 8,3 5 100 
 

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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Magic FM Braşov (281.375 locuitori) 
Licenţa audiovizuală: R152/06.12.1994, cu modificările ulterioare (prelungită la 09.03.2004) 
Licenţa a fost preluată la data de 26.04.2007 de la SC Canet Radio SRL Braşov 
Decizia de autorizare iniţială: 104.0/11.04.1995  
Data expirării: 21.03.2013 
Solicitări reactualizare grilă de program: 8 
Ultima grilă aprobată la 23.01.2009 
Format de principiu: generalist 
Orar de emisie: zilnic 0-24  
Program local: - aprobat 30 min/zi (programe de informare şi publicitate) 

- solicitat: luni-vineri 18 min/zi; sâmbătă, duminică 6 min/zi (buletine de ştiri 
locale; publicitate locală în medie 6 min/oră în intervalul 6-20) 

 

Structura programelor după surse de 
provenienţă  

Actual 
(23.01.2009) 

Solicitat 

Producţie proprie 2,08 1,01 

Producţii audiovizuale ale altor producători 0 0 

Programe retransmise 
Magic FM Bucureşti 

97,92 
 

98,99 

Programe preluate 0 0 

 

Structura programelor pe tipuri de 
emisiuni  

Actual 
(23.01.2009) 

Solicitat 

Programe de informare 100 100 

Programe educative, culturale, religioase - - 

din care educative - - 

culturale - - 

religioase - - 

Filme - - 

Programe de divertisment şi alte tipuri de 
programe 

- 
- 

Publicitate şi teleshopping - - 

din care publicitate - - 

teleshopping - - 
*)
Staţiile locale difuzau publicitate 8 min/oră în intervalul 06.00-23.00 

 

 La acordarea licenţei Actual Solicitat 

Producţie proprie (%) 25 2,08 1,01 

Programe de informare (%) 1,19 100 100 
 

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). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Magic FM Bacău (179.507 locuitori) 
Licenţa audiovizuală: R368/02.10.2001, cu modificările ulterioare  
Licenţa a fost preluată la data de 26.04.2007 de la SC Canet Radio SRL Braşov 
Decizia de autorizare iniţială: 505.0/30.06.2003  
Data expirării: 26.03.2013 
Solicitări reactualizare grilă de program: 5 
Ultima grilă aprobată la 23.01.2009 
Format de principiu: generalist 
Orar de emisie: zilnic 0-24  
Program local: - aprobat 30 min/zi (programe de informare şi publicitate) 

- solicitat: luni-vineri 18 min/zi; sâmbătă, duminică 6 min/zi (buletine de ştiri 
locale; publicitate locală în medie 6 min/oră în intervalul 6-20) 

 

Structura programelor după surse de 
provenienţă  

Actual 
(23.01.2009) 

Solicitat 

Producţie proprie 2,08 1,01 

Producţii audiovizuale ale altor producători 0 0 

Programe retransmise 
Magic FM Bucureşti 

97,92 
 

98,99 

Programe preluate 0 0 

 

Structura programelor pe tipuri de 
emisiuni  

Actual 
(23.01.2009) 

Solicitat 

Programe de informare 100 100 

Programe educative, culturale, religioase - - 

din care educative - - 

culturale - - 

religioase - - 

Filme - - 

Programe de divertisment şi alte tipuri de 
programe 

- 
- 

Publicitate şi teleshopping - - 

din care publicitate - - 

teleshopping - - 
*)
Staţiile locale difuzau publicitate 8 min/oră în intervalul 06.00-23.00 

 

 La acordarea licenţei Actual Solicitat 

Producţie proprie (%) 34 2,08 1,01 

Programe de informare (%) 15,5 100 100 
 

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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Kiss FM Baia Mare (140.581 locuitori) 
Licenţa audiovizuală: R059/16.06.1993, cu modificările ulterioare (prelungită la 18.03.2004) 
Decizia de autorizare iniţială: 103.0/04.04.1995  
Data expirării: 08.03.2013 
Solicitări reactualizare grilă de program: 17 
Ultima grilă aprobată la 14.01.2010 
Format de principiu: generalist 
Orar de emisie: zilnic 0-24  
Program local: - aprobat 20 min/zi (programe de informare şi publicitate) 

   - solicitat: luni-vineri 15 min/zi; sâmbătă, duminică 6 min/zi (buletine de ştiri 
locale; publicitate locală în medie 6 min/oră în intervalul 6-20) 

 

Structura programelor după surse de 
provenienţă  

Actual 
(23.01.2009) 

Solicitat 

Producţie proprie 1,39 0,66 

Producţii audiovizuale ale altor producători 0 0 

Programe retransmise 
Kiss FM Bucureşti 

98,61 
 

99,34 

Programe preluate 0 0 

 

Structura programelor pe tipuri de 
emisiuni  

Actual 
(23.01.2009) 

Solicitat 

Programe de informare 100 100 

Programe educative, culturale, religioase - - 

din care educative - - 

culturale - - 

religioase - - 

Filme - - 

Programe de divertisment şi alte tipuri de 
programe 

- 
- 

Publicitate şi teleshopping - - 

din care publicitate - - 

teleshopping - - 
*)
Staţiile locale difuzau publicitate 8 min/oră în intervalul 06.00-23.00 

 

 La acordarea licenţei Actual Solicitat 

Producţie proprie (%) 28,76 1,39 0,66 

Programe de informare (%) 4,94 100 100 
 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actionariat: se notifică modificarea structurii acţionariatului  

 

Asociaţi Conf. bazei de 
date 

Conf. certificat constatator 
din data de 08.01.2013 

European Radio Investments Limited 
(Anglia) 

84,3786 84,2101 

SBS Broadcasting (UK) Limited   15,3526 15,5216 

Romanian Broadcasting Corporation 
Limited (Anglia) 

0,2676 0,2671 

P7S1 Finance BV (Olanda) 0,0012 0,0012 

European Radio Investments Limited (ERI) şi Romanian Broadcasting Corporation Limited sunt 
deţinute 100% de SBS Broadcasting (UK) Limited. 

SBS Broadcasting (UK) Limited şi P7S1 Finance BV (Olanda) sunt deţinute 100% de P7S1 
Broadcasting Europe B.V. (Olanda), deţinută 100% de P7S1 Broadcasting Holding II B.V. 
(Olanda), deţinută 100% de P7S1 Broadcasting Holding I B.V. (Olanda), deţinută 100% de 
P7S1 Broadcasting S.a.r.l. (Luxemburg). 

Acţionarii P7S1 Broadcasting S.a.r.l.: P7S1 Erste SBS Holding GmbH (Germania) – 80% şi 
P7S1 Zweite SBS Holding GmbH (Germania) – 20%, ambele deţinute 100% de ProSiebenSat.1 
Media AG (Germania). 

Acţionarii ProSiebenSat.1. Media AG: Lavena Holding 1 GmbH  (Germania) 53%, Telegraaf 
Media Groep N.V. (Olanda)  – 6%, iar 41% din capital se tranzacţionează liber pe bursa de valori 
germană, ori este deţinut în bonuri de tezaur. 

Lavena Holding 1 GmbH (acţionar majoritar al ProSiebenSat.1. Media AG) este controlată de 
fondurile de investiţii Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.  şi Permira Beteiligungsberatung GmbH. 
 

Sancţiuni:  
 

Sancţiuni 
Magic FM 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Somaţii - - - - 4 1 - 1 - - 6 

Amenzi - - - - - 1 - - - - 1 

Total - - - - 4 2 - 1 - - 7 

 

Sancţiuni 
Kiss FM 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Somaţii - 1 - - 15 5 3 7 2 1 34 

Amenzi - - - - 1 1 3 1 3 1 10 

Total - 1 - - 16 6 6 8 5 2 44 

 
Observaţii 

 Societatea deţine 89 licenţe audiovizuale pentru radiodifuziune terestră: 
o Kiss FM – 57 (55 analogic şi 2 HD-hibrid analogic digital în Bucureşti şi Craiova) 
o Magic FM – 30 (28 analogic şi 2 HD-hibrid analogic digital în Bucureşti şi Craiova) 
o One FM -  2 HD-hibrid analogic digital în Bucureşti şi Craiova 

 Licenţe pentru radio existente în localităţile unde se solicită prelungirea valabilităţii licenţelor: 
o Buzău – 11 (3 locale) 
o Râmnicu Vâlcea – 12 (2 locale) 
o Braşov – 17 (5 locale) 
o Bacău – 13 (2 locale) 
o Baia Mare – 12 (3 locale) 

 
 
Întocmit: Claudiu Dumitru        CD/18.01.2013 


