
BIROUL LICENŢE AUTORIZĂRI 
 
 

NOTĂ 
 

cu privire la solicitările de eliberarea a licenţelor audiovizuale pentru difuzarea prin reţele de 
comunicaţii electronice a programelor de televiziune cu denumirile : NEXTGEN INFO 

BUHUŞI, NEXTGEN INFO RĂDĂUŢI şi NEXTGEN INFO FĂLTICENI  
de către NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL 

 
Solicitările: 9310, 9311 şi 9312 din 03.09.2013 
 
Acţionariat societate: conform certificatului constatator nr.305597/12.08.2013: SC 
ROMTELECOM SA: 100%. 

 
Zona de difuzare a programului: în reţelele proprii de comunicaţii electronice cu staţiile 
centrale în Buhuşi, Rădăuţi şi Fălticeni. 
 
Formatul de principiu al serviciilor de programe: generalist – de tip videotext 
 
Orar de difuzare 00.00-24.00 
 
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 

 
Programul „NEXTGEN INFO” este conceput pentru a permite informarea locuitorilor din 
zona deservită de reţea cu privire la anumite probleme specifice comunităţilor locale. Se va 
pune la dispozitia autorităţilor locale şi a agenţilor economici un spaţiu pentru difuzarea de 
comunicate şi informaţii utile. Serviciul  de programe permite şi difuzarea de anunţuri pentru 
cetăţeni şi pentru societăţile comerciale interesate.  
 
Dotări tehnice: procesor Intel Dual Core, carcasă NextramCOM – XTGK 90, placă de bază 
ASUS P5KPLFast 8400GS, placă video Leadtek Win, 2GB RAM, HDD 160GB, program 
software de vizualizareMicrosoft Power Point, modulator TVK – EQ, hesd-end SK 820 ST 
TVK-EQ. 
Editarea serviciului de programe se realizează în spaţiul în care se află amplasat şi head-
end-ul reţelei CATV din localitatea respectivă.  
Legătura tehnică între studio, localităşi şi clienţi se realizează prin fibră optică şi cablu 
coaxial. 
 
 



 
Valoarea investiţiei iniţiale – 12700 euro (sisteme hardware : 10 000 euro, modulatoare 
RF: 2700 euro). Serviciul de videotext va fi susţinut prin difuzarea de anunţuri de mică 
publicitate contra cost precum şi din taxele de abonament încasate lunar.  
 
Conform Certificatului de atestare fiscală nr.3351442/16.09.2013 societatea nu figurează în 
evidenţele fiscale cu obligaţii de plată exigibile la data de 31.08.2013. 
 
Licenţe audiovizuale acordate :  
 
BUHUŞI 
 

1. SC TOP TELECOM SRL (« TOPTELECOM ») – CABLU – 100% producţie proprie – 
difuzează zilnic (24h) videotext prin reţeaua proprie de comunicaţii electronice. 

2. SC AXA-REM MEDIA SRL (“BUHUŞI – TV”) – CABLU – 100% producţie proprie – 
program: sâmbăta şi duminica (17.00-18.30), videotext: luni-vineri (24h/zi), sâmbăta , 
duminica (00.00-17.00 şi 18.30-24.00) cu fundal sonor Radio 21. Programul se distribuie prin 
reţeaua NEXTGEN COMMUNICATIONS. 

 
FÂLTICENI 
 

1. SC STIL MEDIA SRL (“VIVA FM”) – RADIO – 12,70% producţie proprie şi 87.30% 
retransmisie VIVA FM SUCEAVA – 78,23% şi RADIO ZU BUCUREŞTI – 9,07% 

 
RĂDĂUŢI 
 

1. PATRIARHIA ROMÂNĂ (“RADIO TRINITAS”) – RADIO – 100% RADIO TRINITAS 
2. SC TV RĂDĂUŢI SRL (“TV RĂDĂUŢI”) – CABLU – producţie proprie 98% şi 2% 

producţii ale altor producători. Programul se distribuie prin reţelele NEXTGEN 
COMMUNICATIONS, RCS&RDS şi ROMTELECOM. 

3. SC TELEVIZIUNEA NOUĂ SRL (“TELE 9”) – CABLU – 70% producţie proprie şi 30% 
producţii ale altor producători - NEAUTORIZATĂ  


