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INFORMATII conform art.48 din Legea Audiovizualului nr 504/2002- cu modificarile si 

completarile ulterioare si ale  Deciziei C.N.A nr. 286/2011- privind publicarea codurilor 

de conduita profesionala adoptate de frunizorii de servicii media audiovizuale. 

 

 

a) denumirea, statutul juridic si sediul social: TURISM SOMES EVENT S.R.L, 

C.U.I 44880101 Nr. J6/1163/09.09.2021. Loc. Sangeorz-Bai, Oras Sangeorz-Bai, strada 

Republicii nr. 78, judet Bistrita-Nasaud. 

b) numele reprezentantului legal si structura actionarului pana la nivel de persoana fizica 

si juridica, asociat sau actionar care detine o ncota mai mare de 20% din capitalul social 

ori drepturile de vot ale unei societati titulare de licenta audiovizuala: Actionar Majoritar 

Traian Ogagau 

c) numele persoanelor responsabile de conducerea societatii comerciale si ale celor care isi 

asuma, in principal, responsabilitatea editorial : 

Conducerea Societatii: Director Traian Ogagau 

Responsabil Editorial: Director Tehnic, Neagos Arian, 

d) coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de posta electronica 

sau a site-ul internet la care aceasta poate fi contactat rapid, direct si efectiv: str. Vasile 

Conta, nr 1, oras Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud, posta electronica: 

redactia@radiosomes.ro, nr contact: 0263212500 

e) lista publicatiilor editate de persoana juridica respective si lista celorlalte servicii de 

programe pe care le asigura : difuzare Radio SOMES 

f) organismele de reglementare sau de supraveghere competente CNA: Bulevardul 

Libertatii, nr 14, Bucuresti, nr contact: 0213055350 

ANAF: str. Apolodor, nr 17, nr contact: 0213199857 
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COD DEONTOLOGIC 

Radio SOMES 

 
 

Radio Someș este un post de radio tematic, cu profil generalist, axat pe TRADIȚII, FOLCLOR și 
OBICEIURI ROMÂNEȘTI. Profilul generalist este dat de buletinele de ştiri  şi de emisiunile care abordează o 
tematică diversă: cultural-educativă, social-administrativă, politică, sport. Postul emite pe frecvența 96,6 
Mhz,87,7 MHz. ( Bistrița, Beclean) în județul Bistrița-Năsăud și pe 93,8 Mhz în județul Cluj (din toamna anului 
2015). Scopul proiectului Radio Someș este creșterea gradului de educare și responsabilizare a tuturor 
factorilor în păstrarea și perpetuarea tradițiilor, a foclorului autentic dar și a obiceiurilor românești din zona 
Transilvaniei, prin intermediul stațiilor de radio, în Bistrița, Cluj-Napoca și Beclean, unde lucrează echipe de 
oameni profesioniști.  

Prin muzica populară difuzată zilnic, emisiunile despre folclor, reportajele despre tradiții, interviurile 
despre obiceiuri și știrile locale realizate prin producție proprie, postul Radio Someș își propune să crească 
gradul de conștientizare și implicare civică în promovarea folclorului tradițional românesc, precum și 
implicarea autorităților locale și județene din această zonă în problemele cetățenilor din spectrul cultural, 
social, administrativ, agricol, economic și politic, prin intermediul emisiunilor cu specific din grila de 
programe.   

 Radio Someș este postul care vă prezintă proiectele importante din comunitate, știri locale, oameni 
ai locului care păstrează tradițiile și foclorul, alături de muzică populară autentică, fără conținut comercial. 
Dacă în 2004, postul nostru intra pe piață sub numele de Radio TONIGHT și se adresa unui număr restrâns 
de ascultători, astăzi Radio Someș are permanent circa 20.000 de ascultători on air și o medie de 2.200 de 
ascultători online din toate colțurile lumii. Pentru postul Radio Someș, ascultătorii reprezintă ținta eforturilor 
și acțiunilor sale. Anticiparea nevoilor și receptivitatea față de solicitările acestora stau la baza a tot ceea ce 
instituția media a întreprins până acum cu succes.  

 

Sloganul nostru – Din RESPECT pentru folclor și ascultători!  

 

 

 

 

 


