
BIROUL  LICENŢE AUTORIZĂRI 
 

NOTĂ 
 

cu privire la solicitările de prelungire a duratei de valabilitate a licenţelor audiovizuale acordate 
ASOCIAŢIEI CENTRULUI MEDIA SPERANŢA din Voluntari (Ilfov) pentru serviciile de 

programe cu denumirea Radio Vocea Speranţei cu difuzare terestră în Tecuci şi cu difuzare 
prin satelit Voluntari (Ilfov) 

 
Solicitări nr.  794 şi 795/21.01.2013 completate cu nr. 853/22.01.2013 
 
RVS satelit  
Licenţa audiovizuală: S-R 58/18.09.2003, cu modificările ulterioare  
Decizia de autorizare iniţială: 586.0/03.02.2004  
Data expirării: 03.02.2013 
Solicitări reactualizare grilă de program: 4 
Ultima grilă aprobată la 10.04.2012 
Format de principiu: tematic / religios-cultural 
Orar de emisie: zilnic 0-24 (cu retransmisie buletine de ştiri Radio România Actualităţi, luni-
vineri: 47 min/zi) 
 

Structura programelor după surse de 
provenienţă  

Actual 
(10.04.2012) 

Producţie proprie 97 

Producţii audiovizuale ale altor producători 0 

Programe retransmise 
Radio România Actualităţi 

3 
 

Programe preluate 0 

 

Structura programelor pe tipuri de 
emisiuni  

Actual 
(10.04.2012) 

Programe de informare 10 

Programe educative, culturale, religioase 68 

din care educative 13,1 

culturale 21,7 

religioase 33,2 

Filme - 

Programe de divertisment şi alte tipuri de 
programe 

20 

Publicitate şi teleshopping 2 

din care publicitate 2 

teleshopping - 

 

 La acordarea licenţei Actual 

Producţie proprie (%) 80 97 

Programe de informare (%) 15,07 10 
 

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). 

 

 
 
 
 
 



RVS Tecuci (42.895 locuitori) 
Licenţa audiovizuală: R401/26.11.2001, cu modificările ulterioare  
Decizia de autorizare iniţială: 574.0/22.12.2003  
Data expirării: 09.02.2013 
Solicitări reactualizare grilă de program: 6 
Ultima grilă aprobată la 10.04.2012 
Format de principiu: tematic / religios-cultural 
Orar de emisie: zilnic 0-24 cu retransmisie integrală RVS satelit 

 

Structura programelor după surse de 
provenienţă  

Actual 
(10.04.2012) 

Producţie proprie 0 

Producţii audiovizuale ale altor producători 0 

Programe retransmise: RVS satelit 100 

Programe preluate 0 

 

Structura programelor pe tipuri de 
emisiuni  

Actual 
(10.04.2012) 

Programe de informare - 

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 - 

 

 La acordarea licenţei Actual 

Producţie proprie (%) 42,5 0 

Programe de informare (%) 10,42 0 
 

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:  

Membrii fondatori ai Asociaţiei Centrului Media Speranţa sunt: Huţanu Teodor, Campian Tătar 
Ioan, Petrescu Valeriu, Burcea Nelu, Călugăru Eduard Cornelius. 

Consiliul Director este compus din: Călugăru Eduard Cornelius – Preşedinte, Huţanu Teodor – 
Prim Vicepreşedinte, Petrescu Valeriu – Vicepreşedinte, Campian Tătar Ioan – Secretar. 
 

 

Sancţiuni: NU 
 

 

Observaţii 

 Societatea deţine 47 licenţe audiovizuale pentru radiodifuziune terestră şi una pentru satelit 

 Licenţe pentru radio existente în Tecuci: 3 (unul local) 

 Servicii de programe de radio confesionale: 15 (însumând 120 licenţe radiodifuziune terestră 
şi 5 pentru satelit) 

 
 
Întocmit: Claudiu Dumitru        CD/23.01.2013 


