
Societate: SC ANAS TRADING SRL 

Serviciu de programe: RADIO BUENA VISTA 

Localitate: Bacău 

Format de principiu: generalist 
Orar de difuzare: 24 ore/zi 

 

Se solicită modificarea formatului de principiu în tematic-muzical, urmând ca 

societatea să solicite revenirea la formatul generalist, deîndată ce va putea susţine o grilă 

de program cu intervenţii ale realizatorilor de programe şi cu jurnale de ştiri.   

   

  

Structura serviciului de programe după 

surse de provenienţă:( % ) 

Actual 

 

Solicitat 

 

Producţie proprie 0 0 

Producţii audiovizuale ale altor producători 100 100 

Programe retransmise   0 0 

Programe preluate  0 0 

 

 

Structura serviciului de programe pe tipuri de 

programe/emisiuni:( % ) 

Actual Solicitat 

 

Programe de informare - - 

Programe educative, culturale, religioase - - 

 

din care: 

educative - - 

culturale - - 

religioase - - 

Filme - - 

Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 100 100 

Publicitate şi teleshopping - - 

din care: publicitate - - 

teleshopping - - 
 

Observaţii:  

1- A funcţionat fără program local de la acordarea deciziei de autorizare audiovizuală 

pentru o perioadă de 60 de zile (15.12.2010-12.02.2011). 

2- A avut întreruptă emisia pentru cel mult 90 de zile (08.02.2011-08.05.2011) pentru 

modificarea soluţiei tehnice care asigură legătura dintre emiţător şi studioul de 

emisie. 

 
 

Întocmit: Claudiu Dumitru 

 

 

 

Verificat: Răzvan Frînculescu 

 

Solicitarea nu a fost aprobată. 
 

 

CD/27.04.2011 



Societate: SC VOLENS SOLUTION SRL 

Serviciu de programe: BETTER FM 

Localitate: Botoşani 

Format de principiu: generalist 
Orar de difuzare: 24 ore/zi 

 

 

Licenţa audiovizuală a fost preluată de la SC Radio XXI SRL (serviciul de programe 

Vibe FM).      

  

 

 

Structura serviciului de programe după 

surse de provenienţă:( % ) 

Actual 

 

Solicitat 

 

Producţie proprie 0 20 

Producţii audiovizuale ale altor producători 0 80 

Programe retransmise   100  

Vibe FM Bucureşti 

0 

Programe preluate  0 0 

 

 

Structura serviciului de programe pe tipuri de 

programe/emisiuni:( % ) 

Actual Solicitat 

 

Programe de informare - 3 

Programe educative, culturale, religioase - 3 

 

din care: 

educative - 2 

culturale - 1 

religioase - - 

Filme - - 

Programe de divertisment şi alte tipuri de programe - 87 

Publicitate şi teleshopping - 7 

din care: publicitate - 7 

teleshopping - - 
 

 
 

 

 

 

Întocmit: Claudiu Dumitru 

 

 

 

Verificat: Răzvan Frînculescu 

 
 

 

 
 

 

CD/27.04.2011 
 

 



Societate: SC RADIO UNU SATU MARE SRL 

Serviciu de programe: Radio Unu Satu Mare 

Localitate: Satu Mare 

Format de principiu: generalist 
Orar de difuzare: 24 ore/zi 

 

 

  

 

 

Structura serviciului de programe după 

surse de provenienţă:( % ) 

Actual 

 

Solicitat 

 

Producţie proprie 89,59 60 

Producţii audiovizuale ale altor producători 2,38 40 

Programe retransmise   8,03  

BBC 

0 

Programe preluate  0 0 

 

 

Structura serviciului de programe pe tipuri de 

programe/emisiuni:( % ) 

Actual Solicitat 

 

Programe de informare 34,71 35 

Programe educative, culturale, religioase 

7,44 

20 

 

din care: 

educative 15 

culturale 4 

religioase 1 

Filme - - 

Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 51,2 30 

Publicitate şi teleshopping 6,65 15 

din care: publicitate 6,65 15 

teleshopping - - 

Minorităţi Maghiară 2,38 0 
 

 
 

 

 

 

Întocmit: Claudiu Dumitru 

 

 

 

Verificat: Răzvan Frînculescu 

 
 

 

 
 

 

CD/28.04.2011 


