
Societate: SC WILLIS SA 
Serviciu de programe: Wyl FM 
Localitate: Ploieşti 
Format de principiu: generalist 
Orar de difuzare: 24 ore/zi 
 
 
 
 

Structura serviciului de programe după 
surse de provenienţă:( % ) 

Actual 
(17.03.2009) 

Solicitat 
 

Producţie proprie 35 46,47 
Producţii audiovizuale ale altor producători 65 53,53 
Programe retransmise   0 0 
Programe preluate  0 0 

 
 
 

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

Actual 
(17.03.2009) 

Solicitat 
 

Programe de informare 41,12 5,67 
Programe educative, culturale, religioase 12,67 

educative 4,46 
culturale 8,21 

 
din care: 

religioase 

16,88 

0 
Filme - - 
Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 71,46 
Publicitate şi teleshopping 10,2 

publicitate 
42 

10,2 din care: 
teleshopping - - 

 
În cadrul jurnalelor de ştiri, în intervalul 07.00-18.00, sunt difuzate informaţii din localităţile 

Câmpina, Târgovişte, Slobozia şi Snagov (unde SC Willis SA deţine licenţe audiovizuale). 
 

În cadrul programelor de divertisment sunt inserate informaţii de interes public din zonele 
menţionate (meteo, trafic), precum şi intervenţii în direct, prin intermendiul parteneriatelor cu 
publicaţiile locale din zonă, cu ocazia evenimentelor şi manifestărilor cultural artistice. 
 
 
 
 
 
Întocmit: Claudiu Dumitru 
 
 
Verificat: Răzvan Frînculescu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CD/07.11.2011 



Societate: SC WILLIS SA 
Serviciu de programe: Wyl FM 
Localitate: Câmpina (38.166 locuitori) 
Format de principiu: generalist 
Orar de difuzare: 24 ore/zi 
 
Program local: se introduce program local de circa 30 minute/zi (informaţii şi 
publicitate) 
 
 
 
 

Structura serviciului de programe după 
surse de provenienţă:( % ) 

Actual 
(30.11.2010) 

Solicitat 
 

Producţie proprie 0 2,2 
Producţii audiovizuale ale altor producători 0 0 
Programe retransmise   100 

Wyl FM Ploieşti 
97,8 

Wyl FM Ploieşti 
Programe preluate  0 0 

 
 
 

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

Actual 
(30.11.2010) 

Solicitat 
 

Programe de informare - 80 
Programe educative, culturale, religioase 0 

educative - 
culturale - 

 
din care: 

religioase 

- 

- 
Filme - - 
Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 0 
Publicitate şi teleshopping 20 

publicitate 
- 

20 din care: 
teleshopping - - 

 
În cadrul jurnalelor de ştiri, în intervalul 07.00-18.00, sunt difuzate informaţii din Câmpina. 

 
În cadrul programelor de divertisment sunt inserate informaţii de interes public din zonele 

menţionate (meteo, trafic), precum şi intervenţii în direct, prin intermendiul parteneriatelor cu 
publicaţiile locale din zonă, cu ocazia evenimentelor şi manifestărilor cultural artistice. 
 
 
 
 
 
Întocmit: Claudiu Dumitru 
 
 
Verificat: Răzvan Frînculescu 
 
 
 

 
 

CD/07.11.2011 



Societate: SC WILLIS SA 
Serviciu de programe: Wyl FM 
Localitate: Târgovişte (90.339 locuitori) 
Format de principiu: generalist 
Orar de difuzare: 24 ore/zi 
 
Program local: 20 minute/zi (informaţii şi publicitate) 
 
 
 
 

Structura serviciului de programe după 
surse de provenienţă:( % ) 

Actual 
(01.03.2007) 

Solicitat 
 

Producţie proprie 1,38 1,38 
Producţii audiovizuale ale altor producători 0 0 
Programe retransmise   98,62 

Wyl FM Ploieşti 
98,62 

Wyl FM Ploieşti 
Programe preluate  0 0 

 
 
 

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

Actual 
(01.03.2007) 

Solicitat 
 

Programe de informare 100 80 
Programe educative, culturale, religioase 0 

educative - 
culturale - 

 
din care: 

religioase 

- 

- 
Filme - - 
Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 0 
Publicitate şi teleshopping 20 

publicitate 
- 

20 din care: 
teleshopping - - 

 
În cadrul jurnalelor de ştiri, în intervalul 07.00-18.00, sunt difuzate informaţii din Târgovişte. 

 
În cadrul programelor de divertisment sunt inserate informaţii de interes public din zonele 

menţionate (meteo, trafic), precum şi intervenţii în direct, prin intermendiul parteneriatelor cu 
publicaţiile locale din zonă, cu ocazia evenimentelor şi manifestărilor cultural artistice. 
 
 
 
 
 
Întocmit: Claudiu Dumitru 
 
 
Verificat: Răzvan Frînculescu 
 
 
 
 

 
 

CD/07.11.2011 
 



Societate: SC WILLIS SA 
Serviciu de programe: Wyl FM 
Localitate: Slobozia (52.317 locuitori) 
Format de principiu: generalist 
Orar de difuzare: 24 ore/zi 
 
Program local: se introduce program local de circa 20 minute/zi (informaţii şi 
publicitate) 
 
 
 
 

Structura serviciului de programe după 
surse de provenienţă:( % ) 

Actual 
(15.12.2005) 

Solicitat 
 

Producţie proprie 0 1,38 
Producţii audiovizuale ale altor producători 0 0 
Programe retransmise   100 

Wyl FM Ploieşti 
98,62 

Wyl FM Ploieşti 
Programe preluate  0 0 

 
 
 

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

Actual 
(15.12.2005) 

Solicitat 
 

Programe de informare - 100 
Programe educative, culturale, religioase 0 

educative - 
culturale - 

 
din care: 

religioase 

- 

- 
Filme - - 
Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 0 
Publicitate şi teleshopping 0 

publicitate 
- 

0 din care: 
teleshopping - - 

 
În cadrul jurnalelor de ştiri, în intervalul 07.00-18.00, sunt difuzate informaţii din Slobozia. 

 
În cadrul programelor de divertisment sunt inserate informaţii de interes public din zonele 

menţionate (meteo, trafic), precum şi intervenţii în direct, prin intermendiul parteneriatelor cu 
publicaţiile locale din zonă, cu ocazia evenimentelor şi manifestărilor cultural artistice. 
 
 
 
 
 
Întocmit: Claudiu Dumitru 
 
 
Verificat: Răzvan Frînculescu 
 
 
 
 

 
CD/07.11.2011 



Societate: SC WILLIS SA 
Serviciu de programe: Wyl FM 
Localitate: Snagov (6.041 locuitori) 
Format de principiu: generalist 
Orar de difuzare: 24 ore/zi 
 
Program local: se renunţă la programul local.  
 

- se respectă prevederile art. 18 alin (1) din Decizia CNA nr. 488/2010. 
 
 
 
 

Structura serviciului de programe după 
surse de provenienţă:( % ) 

Actual 
(12.09.2009) 

Solicitat 
 

Producţie proprie 0,35 0 
Producţii audiovizuale ale altor producători 0 0 
Programe retransmise   99,65 

Wyl FM Ploieşti 
100 

Wyl FM Ploieşti 
Programe preluate  0 0 

 
 
 

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

Actual 
(12.09.2009) 

Solicitat 
 

Programe de informare 100 - 
Programe educative, culturale, religioase - 

educative - 
culturale - 

 
din care: 

religioase 

- 

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

publicitate 
- 

- din care: 
teleshopping - - 

 
 
 
 
 
 
Întocmit: Claudiu Dumitru 
 
 
Verificat: Răzvan Frînculescu 
 
 
 
 
 
 
 

 
CD/07.11.2011 



UNIVERSITATEA TIBISCUS DIN TIMISOARA 
Serviciu de programe: Radio Campus 
Localitate: Timisoara 
Format de principiu: generalist 
Orar de difuzare: 24 ore/zi  
 
Se solicita acordul pentru retransmisia programelor Sport Total FM, cate 6 ore/zi, 
astfel: luni-vineri 12-14; 15-17; 21-23 
      sambata 13-15; 18-22 
          duminica 16-22 
 
 
 

Structura serviciului de programe după 
surse de provenienţă:( % ) 

Actual 
(22.05.2009) 

Solicitat 
 

Producţie proprie 40 20 
Producţii audiovizuale ale altor producători 60 55 
Programe retransmise   0 25 

Sport Total FM 
Programe preluate  0 0 

 
 
 

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

Actual 
(22.05.2009) 

Solicitat 
 

Programe de informare 25 16 
Programe educative, culturale, religioase 4 

educative 4 
culturale 0 

 
din care: 

religioase 

30 

0 
Filme - - 
Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 60 
Publicitate şi teleshopping 20 

publicitate 
45 

20 din care: 
teleshopping - - 

 
 
 
 
 
 
Întocmit: Claudiu Dumitru 
 
 
Verificat: Răzvan Frînculescu 
 
 
 
 
 
 

 
CD/07.11.2011 


