
BIROUL  LICENŢE AUTORIZĂRI 
NOTĂ 

cu privire la solicitarea de prelungire a duratei de valabilitate a licenţei audiovizuale  
acordată SC INFOTON SRL (Arad)  

pentru serviciul de programe cu denumirea INFOTV din Arad 

 
Solicitare nr. 15590/06.11.2012  
Licenţă audiovizuală: TV-C 071.4/11.12.2003 eliberată la data de 29.11.2011 (cedată de SC 
FASTPROMO SRL – Braşov, la data de 21.05.2005) 
Decizia de autorizare audiovizuală: 570.1-2/25.01.2007 eliberată la data de 29.11.2011 (iniţială 
570.0/11.12.2003). 
Data expirării: 11.12.2012 
Solicitări reactualizare grilă de program: 3 
 
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 
01.11.2012: 
SC ARMEDIA GROUP SRL: 50%, Giurgiu Emil: 38,813559322%, Faur Lazăr: 10% şi Giurgiu 
Angel Gabriel: 1,186440678% 

 
Zona de difuzare actuală – locală - în reţeaua de comunicaţii electronice, cu staţia centrală 
în Arad, ce aparţine societăţii SC RCS&RDS SA şi care deserveşte localităţi din judeţul Arad. 

 
Formatul de principiu al serviciului de programe: generalist. 

 
Orar zilnic de difuzare: 00.00-24.00 (zilnic). Program: luni: emisiuni - 6h10min şi reluări 
emisiuni - 17h50min; marţi, miercuri: emisiuni – 7h5min şi reluări emisiuni - 16h55min; joi: 
emisiuni – 11h5min şi reluări emisiuni - 12h55min; vineri: emisiuni – 10h40min şi reluări 
emisiuni - 13h20min; sâmbăta: emisiuni – 11h şi reluări emisiuni - 13h; şi duminica: emisiuni – 
13h şi reluări emisiuni - 11h. 
 

Structura serviciului de programe după surse de 
provenienţă ( % ) 

Actual 
(07.02.2012) 

Producţie proprie 90,00 

Producţii audiovizuale ale altor producători 0 

Programe retransmise 0 

Programe preluate 10,00 (ALFA 

OMEGA TV) 
 

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

Actual 
(07.02.2012) 

Programe de informare 53,30 

Programe educative, culturale, religioase 10,96 

din care: educative        2,38 

 culturale        1,55 

 religioase 7,03 

Filme 5,50 

Programe de divertisment şi alte tipuri de programe      15,24 

Publicitate şi teleshopping      15,00 

din care: publicitate      15,00 

 teleshopping 0 

 

 La acordarea licenţei Actual 



Producţie proprie (%) 86,75 90 

Programe de informare (%) 62.14  53.30 

 
 

Sancţiuni 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Somaţii - - 2 2 1 2 1 1 - - 9 

Amenzi - - - - - 1 - - - - 1 

Total - - 2 2 1 3 1 1 - - 10 

 
 
Întocmit: Cristina Tănase 
 


