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Decizia nr. 183/30.01.2019
privind somarea S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
BUCUREŞTI, Bd. Ficusului nr. 44A, et. 4A, zona 2, sector 1
CUI RO 1599030
Fax: 021 203 0245, 021 203 0357
- pentru postul ANTENA 1 PLOIEŞTI
Ploieşti, Str. Maramureş, nr. 12, jud Prahova,

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30.01.2019, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat situaţia prezentată de Serviciul Inspecţie cu privire la
respectarea structurii de programe aprobate radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP
S.A. pentru postul ANTENA 1 Ploieşti, jud. Prahova.
Postul ANTENA 1 din Ploieşti aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
(licenţă audiovizuală nr. TV-C 771.4/21.05.2015 şi decizia de autorizare
nr.1946.0-4/16.06.2015).
În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 81 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii au obligaţia de a respecta programul
anunţat; fac excepţie situaţiile de forţă majoră.
În fapt, potrivit raportului de monitorizare întocmit de Direcţia Control şi Digitalizare,
Serviciul Inspecţie, în urma monitorizării programului difuzat în perioada 14-20.01.2019 de
postul ANTENA 1 Ploieşti, s-au constatat următoarele:
„ (...) Programul regional propriu-zis al postului de televiziune ANTENA 1, Ploieşti a
cuprins următoarele:
Emisiuni de informare: Emisiunile de informare difuzate în săptămâna 14-20.01.2019 nu
au avut în conţinut programe de ştiri, de analize şi dezbatere pe teme politice şi/sau
economice din judeţele Prahova, Dâmboviţa şi Buzău.
Emisiunea Lumea nevăzută, moderată şi realizată de dna Dana Bălăceanu. Postul a
difuzat zilnic, de luni până vineri, în intervalele orare: 07:00-08:00 şi in intervalele orare
16:00 – 17:00 şi sâmbătă în intervalul orar 11:00 – 12:00.
Invitaţii emisiunii, psihologi, astrologi, cercetător spiritual, specialist in terapii
complementare şi terapeuţi au vorbit despre: laturi ale dezvoltarii umane spirituale si
personale, subiecte legate de Legile Universului, de lumea invizibila, de puterea de
manifestare a gandului, etc.
Uneori, în intervalul orar 16,00 – 17,00, aprobat pentru difuzarea programului regional au
fost difuzate calupuri de publicitate sau promo-uri ale staţiei centrale de la Bucureşti.
Durata acestor tipuri de programe a fost de 488 minute şi 50 de secunde pe săptămână
adică un procent real realizat de 86,19%.
Emisiuni educative: Emisiunea ReCreactie in familie, realizată de Loredana Mocescu a
fost difuzată sâmbătă, 19.01.2018, în intervalul orar 10:00 – 11:00; invitat, dna Loredana –
consilier Av Poporului, Ploieşti. Emisiunea a avut ca temă: Cum ne ajuta Avocatul
Copilului?
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Durata acestor tipuri de programe a fost de 52 minute şi 50 de secunde pe săptămână
adică un procent real realizat de 9,32%.
Emisiuni culturale: În săptămâna 14-20.01.2019, postul Antena 1 Ploieşti nu a difuzat
emisiuni cuturale.
Program regional: potrivit Anexei nr.5 aprobată în 10.05.2018 - sunt menţionate
780 de minute program regional aprobat din judeţele Prahova, Dâmboviţa şi Buzău. Au
fost difuzate în mod real 567 de minute şi 10 secunde de program regional.
(...)”
Faţă de cele consemnate în cuprinsul raportului de monitorizare, membrii Consiliului
au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 81 din Codul audiovizualului,
potrivit cărora radiodifuzorii au obligaţia de a respecta programul anunţat.
Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare în legalitate.
Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) 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. ANTENA TV GROUP S.A. ((licenţă audiovizuală nr. TV-C
771.4/21.05.2015 şi decizia de autorizare nr.1946.0-4/16.06.2015 pentru postul ANTENA
1 din Ploieşti, jud. Prahova) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate
pentru încălcarea dispoziţiilor art. 81 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 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 (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. ANTENA TV
GROUP S.A. - postul ANTENA 1 PLOIEŞTI, are obligaţia de a transmite în următoarele
24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o
dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică radiodifuzorul
S.C. ANTENA TV GROUP S.A., deţinător al postului ANTENA 1 PLOIEŞTI, deoarece nu a
respectat programul anunţat, încălcând astfel prevederile art. 81 din Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,
MARIA MONICA GUBERNAT
Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu, Dumitru Ciobanu
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