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Decizia nr. 40 din 30.01.2018
privind somarea S.C. DREAM RADIO SRL

Bucureşti, Str. Drumul Muntele Găina nr. 107-109, parter, cam. 5
Fax: 021/2326308
CUI 28809827

- pentru de radio DREAM FM CLASIC din Focşani
Bacău, Str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 2, Hotel Decebal et. XI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 ianuarie 2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare prezentate de Serviciul
Inspecţie cu privire la structura serviciului de programe difuzat de postul de DREAM
FM CLASIC în perioadele 01-07.09.2017 şi 10-16.01.2018 .

Postul de radio DREAM FM CLASIC aparţine radiodifuzorului S.C. DREAM
RADIO S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R877.2/21.11.2013 şi decizia de autorizare
nr. 1911.0/11.12.2014).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat
că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să
solicite 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.

Pentru monitorizarea din luna septembrie 2017, ultima anexă a structurii
serviciului de programe DREAM FM CLASIC avută în vedere a fost cea aprobată de
C.N.A. la data de 11.12.2014, iar pentru monitorizarea din luna ianuarie 2018, cea
din data de 05.09.2017.

Redăm din rapoartele de monitorizare întocmite pentru cele două perioade
monitorizate:

- Programele postului Dream FM Clasic, din Focșani, sunt realizate în studioul
din Bacău (conform bazei de date CNA) și transmise, prin flux de date închiriat,
către emițătorul amplasat în Focșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 32, unde este
amplasat emițătorul și unde se decodează semnalul care este transmis apoi prin
sistemul radiant în Focșani, judetul Vrancea.

- Semnalul de identificare, difuzat de postul Dream FM Clasic din Focșani
este ”Dream FM”, nu ”Dream FM Clasic”. Dream FM este denumirea postului de
radio din Bacău ale cărui programe sunt retransmise 100% în Focșani.
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MONITORIZARE perioada 01.09.2017-07.09.2017
Structura programului dupa sursa de
provenienta/Structura serv de programe pe
tipuri de emisiuni

Observaţii
Monitorizare publicitate ;i teleshopping

MONITORIZARE perioada 10.01.2018-16.01.2018
Structura programului dupa sursa de
provenienta/Structura serv de programe pe
tipuri de emisiuni

Observaţii
Monitorizare publicitate ;i teleshopping

Producţie proprie:
Aprobat: 1 % Real: 0 %

Producţii audiovizuale ale altor producători:
Aprobat: 99 % Real: 0 %

Programe retransmise:
Aprobat: 0 % Real: 100 %

Programe preluate:
Aprobat: 0 % Real: 0 %

Publicitate şi teleshopping:
Calupurile publicitare au fost separate clar, sonor de restul
programelor audiovizuale şi difuzarea s-a făcut în modul urmator:
Privind conţinutul publicităţii nu s-a încălcat legislaţia din audiovizual.
Calupurile publicitare au fost separate clar, sonor, de programele audiovizuale.
Nu a difuzat spoturi ce promovează alimente. Postul Dream FM Clasic nu a

difuzat spoturi recomandate de CNA.

Alte constatări privind conținutul programului difuzat de postul
Dream FM Clasic, din Focșani, în perioada monitorizată:

- Nu a difuzat programe de informare;
- Nu a difuzat emisiuni culturale și/sau educative;
- Nu a difuzat emisiuni cu invitați;
- Nu a difuzat emisiuni cu telefoane în direct.

- programe de informare (%):
Aprobat: 1 % Real: 0 %
-programe educative, culturale, religioase:
Aprobat: 2% Real: 0 %
Educative 1% Educative 0%
Culturale 1% Culturale 0%

- filme (%):
Aprobat: 0 % Real: 0 %

- programe de divertisment si alte tipuri de programe
(%)

Aprobat: 87 % Real: 99,23 %

- publicitate si teleshopping: (%)

Aprobat: 10 % Real: 0,77 %
din care: din care:
Publicitate: 10% Publicitate: 0,77 %
Teleshopping: 0 % Teleshopping: 0 %

Producţie proprie:
Aprobat: 1 % Real: 0 %

Producţii audiovizuale ale altor producători:
Aprobat: 99 % Real: 0 %

Programe retransmise:
Aprobat: 0 % Real: 100 %

Constatări:

– Semnalul de identificare, difuzat de postul ”Dream FM Clasic”, din
Focșani, este ”Dream FM”;

– ”Dream FM” este denumirea postului de radio din Bacău ale cărui
programe sunt retransmise 100% în Focșani;
– În perioada monitorizată postul ”Dream FM” din Bacău, retransmis 100%
în Focșani, nu a difuzat decât muzică și semnalul de identificare al

postului ”Dream FM”.Programe de informare:
Aprobat: 1 % Real: 0 %

Programe educative
Aprobat: 1 % Real: 0 %

Programe culturale
Aprobat: 1 % Real: 0 %
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În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că, în perioadele monitorizate,
radiodifuzorul nu a respectat structura serviciului de programe, astfel cum a fost aprobată
în luna decembrie 2014 şi, ulterior, în luna septembrie 2017, structură pe care a
modificat-o fără a obţine în prealabil acordul C.N.A., încălcând, astfel, prevederile art. 54
alin. (2) din Legea audiovizualului.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus
şi au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare în legalitate.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi (3) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. DREAM RADIO S.R.L. (licenţa audiovizuală
nr. R877.2/21.11.2013 şi decizia de autorizare nr.1911.0/11.12.2014) se
sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea
prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 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 ulteioare, 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 S.C. DREAM RADIO
S.R.L., pentru postul DREAM FM CLASIC din Focşani, deoarece nu a respectat
structura programelor aprobată de C.N.A., încălcând, astfel, prevederile art. 54
din Legea audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit,
Serviciul Juridic şi Reglementări
Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru


