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Decizia nr. 1064 din 21.11.2019
privind somarea S.C.GREEN GOLD INTERNAȚIONAL FM S.R.L. 

cu sediul în PETROȘANI, str. Aviatorilor, bl. 16, sc. 1, parter, ap. 3
jud. Hunedoara

Fax: 0254/544200
CUI: 40226679

- pentru postul de radio KAPITAL FM
Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 122, PETROȘANI, jud. Hunedoara

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 noiembrie 2019, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare grilă întocmit de direcția de
specialitate, cu privire la respectarea de către postul de radio KAPITAL FM a
structurii serviciului de programe aprobată de CNA la data de 08.02.2019.

 Postul de radio KAPITAL FM aparține S.C. GREEN GOLD INTERNAȚIONAL
FM  S.R.L. (licența audiovizuală nr. R 786.5/26.06.2007 și decizia de autorizare nr.
1337.0-4/16.10.2007). 

În urma analizării raportului  de  monitorizare, membrii Consiliului au constatat
că radiodifuzorul S.C.  GREEN GOLD INTERNAȚIONAL FM   S.R.L. a încălcat
prevederile art. 54 alin. (2)  din Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările
ulterioare.  

Conform prevederilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au
obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în
documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. e) conform
căruia  licenţa  audiovizuală  cuprinde  formatul  de  principiu  al  serviciului  de
programe şi structura programelor.

Conform  raportului  de  monitorizare  întocmit  de  direcția  de  specialitate,
postul  de  radio  KAPITAL FM este un post  de radio  local.  Programul  a  fost
monitorizat în săptămâna 24-30.09.2019.

Potrivit raportului de monitorizare, structura serviciului de programe după
sursa de proveniență și pe tipuri de emisiuni este următoarea:

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

Aprobat
(%)

Real
(%)

Producţie proprie 10,00% -%
Producţii audiovizuale ale altor producători 75,00% -%
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Programe retransmise  (KAPITAL TV) 15% -%

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

Aprobat
(%)

Real
(%)

Programe de informare 20% 4,97 %
Programe educative 2%        0  %
Programe culturale          2,5%         0 %

Conform ultimei anexe aprobate de C.N.A. în data de 08.02.2019, postul KAPITAL FM
emite  program local zilnic de luni-duminică în intervalul 00.00-24.00, dar conform aceleiași
anexe postul local  retransmite și 15% programul stației  KAPITAL TV, fără a se preciza
intervalele orare în care are loc retransmisia și fără ca acest procent să fie scos din
durata programului local.

Postul local a difuzat  în săptămâna monitorizată : 
         - 111 minute de știri locale și naționale, de luni-vineri la orele 08.00 și 20.00, fără
prezentare, fără generic și care nu au putut fi identificate ca fiind producție propie sau program
retransmis. Menționez că în cadrul buletinelor de știri au fost difuzate și intervenții directe a
diverselor personalități fără a se preciza cine sunt și în ce calitate au intervenit.
          -  96 minute materiale audiovizuale pe teme sociale, de luni-vineri cu începere de la
ora 16.00,  fără generic de emisiune și fără a se putea identifica cine a fost invitat,  cine a
realizat emisiunea respectiv cine  este moderatorul.
        - 157 minute materiale audiovizuale cu temă politică, fără generic de emisiune, fără a
putea indentifica moderatorul, invitatul și în ce calitate și-a exprimat punctul de vedere;
         -  137  minute  materiale  pe  teme  medicale  prezentate  la  modul  general  privind
”insuficiența renală”, ”gripa sezonieră”, ”neoplasmia” sau” îngrijirile paliative”, de asemeni fără
generic, fără precizarea moderatorului și a persoanelor intervievate.
         -  9579  minute/săptămână  difuzate  au  fost  muzică  românească  și  internațională,
încadrată ca producție a altor producători.

Nu s-au regăsit în urma  monitorizării  programele educative și culturale, iar procentul
de programme informative a scăzut de la 20% aprobat, la 4,97% real.

Pe parcursul audierii înregistrărilor transmise, nu s-au regăsit semnale de identificare
post, frecvența postului, denumirea programelor  și orele la care s-au difuzat materialele audio
așa cum se practică la alte posturi de radio locale, conform legislației în vigoare, singurele
posibilități de identificare fiind denumirea fișierelor audio transmise de radiodifuzor.

  În  raport  de  situația  prezentată  în  raportul  de  monitorizare,  membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin.
(2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii
media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului  acordul  pentru orice
modificare intervenită în structura serviciului de programe, modificând structura
serviciului  programului  difuzat  în  mod  unilateral,  fără  acordul  prealabil  al
Consiliului. 

Potrivit  reglementărilor  în  vigoare,  pentru  modificarea  formatului  de
principiu  al  serviciului  de  programe  şi  a  structurii  programelor,  acordul
Consiliului  Naţional  al  Audiovizualului  trebuie solicitat  cu cel  puţin 30 de zile
înainte de a se proceda la această modificare.

Având  în  vedere  aceste  aspecte  și  ținând  cont  de  criteriile  de
individualizare  ale  sancţiunii  prevăzute  la  art.  90  alin.  (4)  din  Legea
audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu
somație publică.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
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În  temeiul  dispoziţiilor  art.  90 alin.  (1)  lit.  h)  şi  alin.  (3)  din  Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art.1 Radiodifuzorul  S.C.  GREEN  GOLD  INTERNAȚIONAL  FM S.R.L.
având  licența  audiovizuală  nr.  R  786.5/26.06.2007  și  decizia  de  autorizare  nr.
1337.0-4/16.10.2007  pentru  postul  de  radio  KAPITAL FM  se  sancţionează  cu
somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54
alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările
ulterioare.

Art.  2. În  conformitate  cu  prevederile  art.  93  alin.  (3)  din  Legea
audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios
administrativ  a  Curţii  de  Apel,  fără  a  fi  necesară  formularea  unei  plângeri
prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite
în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar
06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio KAPITAL
FM, cu somație publică, întrucât, nu a respectat structura serviciului de programe
aprobat de CNA la data de 08.02.2019, fapt ce contravine dispozițiilor art. 54 din
Legea audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREŞEDINTE 

 MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul Juridic, Reglementări și
Relații Europene,

                 Şef Serviciu Dumitru Ciobanu


