
BIROUL  LICENŢE AUTORIZĂRI 
NOTĂ 

cu privire la solicitările de cedare/preluare ale licenţelor audiovizuale deţinute de   
SC ENTEL SRL (Gheorgheni) către SC KELET INFO SRL (Gheorgheni) 

 

Solicitări:  
a - nr. 3234÷3240/14.03.2013, 3252÷3258/14.03.2013 / lipsă: 
 - deciziile de autorizare audiovizuală, în original, pentru Feny TV (trei staţii terestre) 
 - licenţele audiovizuale şi deciziile de autorizare audiovizuală, în original, pentru Feny TV 
şi Szeki TV (TV-C) 
 - solicitarea SC ENTEL SRL privind acordul pentru cedarea celor 7 licenţe audiovizuale 
 - hotărârea Adunării generale a asociaţilor SC ENTEL SRL, la zi (cea depusă la dosar 
era datată 15.06.2012) 
 - certificatul constatator pentru SC KELET INFO SRL, în original 
 - declaraţia notarială în numele SC KELET INFO SRL 
b - 3557÷3564/22.03.2013 / lipsă: 
 - deciziile de autorizare audiovizuală, în original, pentru Feny TV (trei staţii terestre) 
 - certificatul constatator pentru SC KELET INFO SRL, în original 
c - 3722/26.03.2013 / documentaţia a fost completată: 
 - societatea ENTEL SRL se află în stare de insolvenţă 
 - este reprezentată de administratorul judiciar LEX FORI IPURL Miercurea Ciuc 
 - înregistrează datorii la bugetul de stat 
- 3234/18.04.2013: înştiinţare că solicitarea va fi programată pentru şedinţa publică CNA 
- solicitările au fost discutate în şedinţa din 14.05.2013. 
- societatea a revenit cu solicitările înregistrate cu nr. 6240/29.05.2013, 7444÷7449/01.07.2013 
şi 8440/31.07.2013 
- îndreptare eroare materială denumire cesionar (nr. înregistrare 8440/26.08.2013). 
 
- 14.05.2013: CNA a amânat luarea unei decizii privind cedarea licenţelor audiovizuale deţinute 
de SC ENTEL SRL (7 licenţe), având în vedere că: 

- societatea se află în stare de insolvenţă (date Oficiul Registrului Comerţului); 
- figurează cu obligaţii de plată la bugetul de stat (certificat fiscalnr. 3004/13.03.2013); 
- cererile privind cedarea licenţelor, precum şi hotărârea Adunării generale a asociaţilor 

nu erau semnate de reprezentantul legal al societăţii cedente, respectiv de administratorul 
judiciar LEX FORI IPURL  
- 29.05.2013: SC ENTEL SRL revine cu o nouă solicitare care nu răspunde cererii formulate de 
CNA, nefiind semnată de administratorul judiciar 
- 01.07.2013: SC ENTEL SRL depune cereri pentru cedarea a 6 licenţe audiovizuale (fără Szeki 
TV din Sic, jud. Cluj)  
 - cererile trebuie semnate numai de licidatorul judiciar 
 - la 03.06.2013 Tribunalul Harghita dispune intrarea în faliment a SC ENTEL SRL 

- SC ENTEL SRL nu mai poate solicita prin lichidator judiciar cedarea licenţelor 
- 31.07.2013: depune Procesul verbal al Adunării creditorilor din data de 26.06.2013 
 - creditorii aprobă oferta SC KELT INFO SRL Gheorgheni de a prelua 6 licenţe 
audiovizuale 
 - rezoluţia Serviciului Juridic: având în vedere că cererile SC ENTEL SRL de cedare a 
licenţelor audiovizuale au fost înregistrate la data de 14.03.2013 şi ţinând cont de 
neretroactivitatea legii, se apreciază că cedentul respectă prevederile Deciziei CNA nr. 
260/2003, în vigoare la data înregistrării cererilor, acest act normativ neprevăzând un termen 
limitativ pentru completarea dosarului de cedare. 
 - CNA solicită lămuriri cu privire la denumirea persoanei juridice cesionare: KELET INFO 
SRL sau KELT INFO SRL 
 - se depune Anexa nr. 1/20.08.2013 la procesul verbal al Adunării creditorilor din data de 
26.06.2013 prin care este îndreptată eroarea materială în sensul că în tot cuprinsul Procesului 
verbal se înlocuieşte denumirea de SC KELT INFO SRL Gheorgheni cu SC KELET INFO SRL 
Gheorgheni (nr. înregistrare CNA:8440/26.08.2013). 
  
 
 
 
 
 



- Formatul de principiu al serviciilor de programe: generalist.   
- Se solicită modificarea structurii serviciului de programe Feny TV Miercurea Ciuc, cu 
retransmisie integrală Feny TV Gheorgheni (TV-C 058/13.11.2003).  
- Renunţă la cedarea licenţei audiovizuale nr. TV-C048/14.10.2003 (Szeki TV din Sic, jud. Cluj). 
- Se păstrează denumirea serviciilor de programe. 
 

 
 
1. Gheorgheni (19.750 locuitori) – IX FM 
Licenţa audiovizuală:  R 382/23.10.2001, cu modificările ulterioare (prelungită la 24.07.2012)  
Decizia de autorizare audiovizuală iniţială nr. 489.0/15.04.2003  
Data expirării valabilităţii: 11.07.2021 
Nr. reactualizări grile de program: 4 
Ultima grilă aprobată la data de 24.07.2012  
 
 

Structura serviciului de programe după surse de provenienţă (%) Aprobat 
Producţie proprie 33 
Producţii audiovizuale ale altor producători 67 
Programe retransmise 0 
Programe preluate 0 

 

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe / emisiuni (%) Aprobat 
Programe de informare 40,20 
Programe educative, culturale, religioase 8,04 

educative 2,25 
culturale 4 

 
din care: 

religioase 1,79 
Filme - 
Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 47,34 
Publicitate şi teleshopping 4,42 

publicitate 4,42 din care: 
teleshopping - 

 

 
2. Izvoru Mureşului – Radio Fun FM 
Licenţa audiovizuală:  R 383/23.10.2001, cu modificările ulterioare (prelungită la 24.07.2012) 
Decizia de autorizare audiovizuală iniţială nr. 488.0/15.04.2003  
Data expirării valabilităţii: 11.07.2021 
Nr. reactualizări grile de program: 4 
Ultima grilă aprobată la data de 24.07.2012 cu retransmisie integrală IX FM Gheorgheni.  
 
3. Gheorgheni – Feny TV 
Licenţa audiovizuală:  TV278/20.05.2004, cu modificările ulterioare  
Decizia de autorizare audiovizuală iniţială nr. 901.0/25.08.2005  
Data expirării valabilităţii: 30.06.2014 
Nr. reactualizări grile de program: 2 
Ultima grilă aprobată la data de 25.08.2005 cu retransmisie integrală Feny TV Gheorgheni 
(TV-C 058). 
 
 
4. Odorheiu Secuiesc – Feny TV 
Licenţa audiovizuală:  TV251/13.11.2003, cu modificările ulterioare  
Decizia de autorizare audiovizuală iniţială nr. 852.0/28.04.2005  
Data expirării valabilităţii: 25.03.2014 
Nr. reactualizări grile de program: 2 
Ultima grilă aprobată la data de 28.04.2005 cu retransmisie integrală Feny TV Gheorgheni 
(TV-C 058) 
 
 
 



5. Miercurea Ciuc – Feny TV 
Licenţa audiovizuală:  TV284/21.05.2004, cu modificările ulterioare  
Decizia de autorizare audiovizuală iniţială nr. 1072.0/28.03.2006  
Data expirării valabilităţii: 03.02.2015 
Nr. reactualizări grile de program: 2 
Ultima grilă aprobată la data de 05.09.2006  
 

Structura serviciului de programe după surse de provenienţă (%) Aprobat Solicitat 
Producţie proprie 20 0 
Producţii audiovizuale ale altor producători 60 0 
Programe retransmise - Feny TV Gheorgheni (TV-C 058/13.11.2003) 10 100 
Programe preluate - Feny TV Gheorgheni (TV-C 058/13.11.2003) 10 0 

 

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe / 
emisiuni (%) 

Aprobat 
(05.09.2006) 

Solicitat 

Programe de informare 60 - 
Programe educative, culturale, religioase - 

educative - 
culturale - 

 
din care: 

religioase 

25 

- 
Filme 10 - 
Programe de divertisment şi alte tipuri de programe - 
Publicitate şi teleshopping - 

publicitate 

5 

- din care: 
teleshopping - - 

 

6. Gheorgheni – Feny TV 
Licenţa audiovizuală:TV-C058/13.11.2003, cu modificările ulterioare (prelungită la 07.03.2013) 
Decizia de autorizare audiovizuală iniţială nr. 583.0/15.01.2004  
Data expirării valabilităţii: 15.01.2022 
Nr. reactualizări grile de program: 2 
Ultima grilă aprobată la data de 07.03.2013 (program difuzat în limba maghiară) 
Program local Orar difuzare   
Luni 09.00-10.05, 19.30-20.05, 

21.00-21.35 (2h15min) 
Marţi-vineri 09.00-9.35, 19.30-20.05, 

21.00-21.35 (1h45min) 
Sâmbătă 09.00-09.35, 18.30-22.05 

(4h10min) 
Duminică 09.00-10.05, 18.30-22.05 

(4h40min) 

În restul intervalelor orare se difuzează 
videotext (anunţuri, informaţii privind activitatea 
staţiei, programul staţiei, anunţuri sau 
informaţii cu caracter umanitar şi de interes 
general pentru comunitate, publicitate) şi 
emisiuni preluate (luni: 1h15min, marţi-vineri: 
1h45min, sâmbăta: 1h20min, duminica: 
1h50min). 

 

Structura serviciului de programe după surse de provenienţă (%) Aprobat 
(07.03.2013) 

Producţie proprie 80 
Producţii audiovizuale ale altor producători 10 
Programe retransmise  0 
Programe preluate – Erdely TV, Csiki TV 10 

 

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe 
/ emisiuni (%) 

Aprobat 
(05.09.2006) 

Programe de informare 40,20 
Programe educative, culturale, religioase 8,04 

educative 2,25 
culturale 4 

 
din care: 

religioase 1,79 
Filme 0 
Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 47,34 
Publicitate şi teleshopping 4,42 

publicitate 2,42 din care: 
teleshopping 2 



 
 

Conform certificatului de atestare fiscală nr. 3004/13.03.2013:  
-SC ENTEL SRL figurează cu obligaţii de plată la buget în valoare de 383.358 lei. 
- menţiuni relevante pentru situaţia fiscală a contribuabilului: insolvenţă 1934/31.05.2010 
 

Acţionariat SC ENTEL SRL (conform bazei de date CNA): Hodgyai Geza – 70% şi Hodgyai 
Edit – 30%. 
Acţionariat SC KELET INFO SRL (conform certificat constatator 5244/12.03.2013): Hodgyai 
Geza – 55% şi Hodgyai Edit – 45%. 
Persoanele fizice şi juridice de mai sus nu sunt asociaţi la alte societăţi de comunicaţie 
audiovizuală. 
 

Sancţiuni: 2 somaţii (în 2006 şi 2008) 
   

Observaţii:   
SC ENTEL SRL deţine: 2 licenţe audiovizuale pentru radio, 3 pentru TV, 2 pentru TV-C şi 1 aviz 
de retransmisie în localitatea Sic. 
SC KELET INFO SRL nu deţine licenţe audiovizuale. 
 
Localitate Licenţe radio acordate/ 

Licenţe cu program local 
Licenţe TV acordate/ 
Licenţe cu program local 

Licenţe TV-C acordate/ 
Licenţe cu program local 

Gheorgheni 7 / 3 2 / 0 2 / 2 
Iz. Mureşului 1 / 0 - - 
M. Ciuc 5 / 2 5 / 1 1 / 1 
Od. Secuiesc 1 / 1 3 / 2 3 / 3 
 
7. RENUNŢĂ la cedarea licenţei pentru  Sic, jud. Cluj – Szeki TV 
Licenţa audiovizuală:TV-C048/14.10.2003, cu modificările ulterioare (prelungită la 07.03.2013) 
Decizia de autorizare audiovizuală iniţială nr. 582.0/15.01.2004  
Data expirării valabilităţii: 15.01.2022 
Nr. reactualizări grile de program: 2 
Ultima grilă aprobată la data de 07.03.2013 (program difuzat în limba maghiară) 
Orar difuzare: 0-24 
Program local Orar difuzare program local  
Zilnic 19-21 

Videotextul se difuzează în intervalele orare: 
00.00-19.00 şi 23.00-24.00. 
Emisiunile preluate se difuzează în intervalele 
orare: 21.00-23.00 

 

Structura serviciului de programe după surse de provenienţă (%) Aprobat 
Producţie proprie 52,83 
Producţii audiovizuale ale altor producători 29,17 
Programe retransmise  0 
Programe preluate – Duna TV, RTL KLUB, Erdely TV 18 

 

Structura serviciului de programe pe tipuri de 
programe / emisiuni (%) 

Aprobat 

Programe de informare 55,84 
Programe educative, culturale, religioase 0 

educative - 
culturale - 

 
din care: 

religioase - 
Filme 4,16 
Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 25 
Publicitate şi teleshopping 15 

publicitate 15 din care: 
teleshopping 0 

 
 
 
 
BLA/CD/11.09.2013 (09.08.2013) 


