
BIROUL  LICENŢE AUTORIZĂRI 
NOTĂ 

cu privire la solicitarea de prelungire a duratei de valabilitate a licenţei audiovizuale  
acordată SC CONEX INVEST SRL (Roman, judeţul Neamţ)  
pentru serviciul de programe cu denumirea CSN din Roman 

 
Solicitare nr. 15200/29.10.2012  
Licenţă audiovizuală: TV-C 050.2/14.10.2003 eliberată la data de 13.09.2011. 
Decizia de autorizare audiovizuală: 576.1/13.09.2011 eliberată la data de 13.09.2011 (iniţială 
576.0/22.12.2003). 
Data expirării: 22.12.2012 
Solicitări reactualizare grilă de program: 4 
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). 

  
Acţionariat:  Conform bazei de date CNA şi a certificatului constatator din data de 
18.10.2012: Grecu Lucian: 99%, Grecu Cristina: 1% 

 
Zona de difuzare actuală – locală - în reţeaua de comunicaţii electronice, cu staţia centrală 
în Roman, ce aparţine societăţii SC UPC ROMANIA SRL şi care deserveşte localităţi din 
judeţul Neamţ. 

 
Formatul de principiu al serviciului de programe: generalist. 

 
Orar zilnic de difuzare: 00.00-24.00. Din care: emisiuni: 6h (luni: 08.00-10.00, 18.00-22.00), 7h 
(marţi-vineri: 08.00-11.00, 18.00-22.00), 5h (sâmbăta:09.00-14.00) şi 24h(duminica). În restul 
intervalelor orare se difuzează videotext cu fundal sonor RADIO TERRA.      
 

Structura serviciului de programe după surse de 
provenienţă ( % ) 

Actual 
(13.09.2011) 

Solicitat 

Producţie proprie 100,00 95,00 

Producţii audiovizuale ale altor produc\tori  5,00 

Programe retransmise 0 0 

Programe preluate 0 0 

 

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

Actual 
(13.09.2011) 

Solicitat 

Programe de informare 12 12 

Programe educative, culturale, religioase 38 38 

din care: educative         18         18 

 culturale         12         12 

 religioase 8 8 

Filme 0 0 

Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 43 43 

Publicitate şi teleshopping 7 7 

din care: publicitate 7 7 

 teleshopping 0 0 

 
 
 La acordarea licenţei Actual Solicitat 

Producţie proprie (%) 100 100 95 

Programe de informare (%) 81,39  12 12 

 
Societatea nu a avut sancţiuni. 



 
Întocmit: Cristina Tanase 

                  


