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Decizia nr. 806 din 10.09.2019
privind retragerea Licenței audiovizuale nr. R1073/07.06.2018

deținută de S.C. AVE CONCRETE MEDIA S.R.L.
cu sediul în Câmpulung, Str. Negru Vodă nr. 164, cam. 501-502,

jud. Argeș CUI 28290826
Fax: 0248 510 010

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 septembrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a reanalizat situația prezentată de Direcția Control Digitalizare referitor la
întreruperea emisiei serviciului de programe audiovizuale de radiodifuziune cu denumirea
GO FM din Sibiu.

Radiodifuzorul S.C. AVE CONCRETE MEDIA S.R.L. deține licenţa audiovizuală
nr. R1073/07.06.2018 şi decizia de autorizare nr. 2210.0-0/16.04.2019 pentru postul GO FM,
cu studioul de emisie în Sibiu, pentru difuzarea unui serviciu de programe de radiodifuziune
pe frecvența 90.40 MHz.

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de constatare
întocmite de inspectorul audiovizual, a discuțiilor cu reprezentantul legal al radiodifuzorului și
a documentelor depuse de radiodifuzor la solicitarea Consiliului, membrii Consiliului au
constatat că radiodifuzorul S.C. AVE CONCRETE MEDIA S.R.L. titular al licenței
audiovizuale nr. R1073/07.06.2018, decizia de autorizare 2210.0-0/16.04.2019 pentru postul
de radio GO FM ce emitea serviciul de programe pe frecvența 90.40 MHz din studioul situat
în Sibiu, Piața Cibin nr. 5 a încetat emisia pentru o perioadă mai mare de 96 de ore, din
motive imputabile radiodifuzorului.

Potrivit prevederilor art. 57 alin. (1) lit. b), licenţa audiovizuală analogică se retrage de
Consiliu în situaţia în care titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i
s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi
mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului.

În fapt, potrivit raportului de constatare încheiat de inspectorul audiovizual, analizat de
Consiliu în ședința publică din 13 august 2019, “în data de 30.07.2019 în jurul orei 17.30
postul de radio GO FM Sibiu, 94.00 Mhz a încetat să difuzeze program audiovizual. Prin
adresa nr. 8257/01.08.2019 societatea AVE CONCRETE MEDIA SRL a notificat C.N.A. o
întrerupere a difuzării programului audiovizual din motive tehnice pentru o perioadă de 90 de
zile. A fost ataşată la notificare o adresă eliberată de LAET EXIM Bucureşti prin se
recomanda repararea sau înlocuirea emiţătorului FM din următoarele motive: „emiţătorul
generează un semnal parazit pe frecvenţa...(n.a. nu am putut distinge exact frecvenţa în
documentul scanat)...neconform cu standardul...care poate produce perturbaţii altor servicii
de radiodifuziune sonoră în banda FM. Această problemă a fost evidenţiată şi de ANCOM în
Buletinul de Măsurători pentru autorizarea staţiei dar nivelul era în limita standardului...”
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La controlul efectuat în data de 08.08.2019 la sediul studioului autorizat al postului de

radio GO FM Sibiu, 90.40 Mhz situat în Sibiu, Piaţa Cibin Nr. 5, judeţul Sibiu a participat
reprezentantul legal al societăţii AVE CONCRETE MEDIA SRL, dl. Marius Dumitrescu. În
discuţia telefonică pe care am avut-o cu dl. Marius Dumitrescu acesta a solicitat ca la
control să fie prezent numai dânsul în calitate de reprezentant legal, urmând ca să am o
discuţie separată cu reprezentanţii societăţii GO NEWS GROUP SRL.
A fost încheiat un proces-verbal cu următoarele constatări :

- Emiţătorul de radiodifuziune GO FM de pe frecvenţa 94.00 Mhz este oprit, la
verificarea recepţiei pe această frecvenţă radioreceptorul nu a identificat program
audiovizual pe frecvenţa de 94.00 Mhz.

- La studioul GO FM Sibiu spaţiul a fost găsit gol, în încăpere nu se mai aflau
echipamentele electronice sau mobilierul identificat la controlul efectuat în data de
11.04.2019 în vederea eliberării Deciziei de Autorizare Audiovizuală. Am efectuat
fotografii cu situaţia reală găsită, fotografiile au fost ataşate la prezentul proces-
verbal.

- Faţă de lipsa echipamentelor menţionate în lista ataşată în dosarul de obţinere a
deciziei de autorizare audiovizuală, reprezentantul societăţii AVE CONCRETE MEDIA
SRL a declarat că aceste echipamente (calculatoare, mixer, microfoane, etc) erau
proprietatea societăţii GO NEWS GROUP SRL iar societatea respectivă şi-a retras
echipamentele respective fără a înştiinţa deţinătorul licenţei audiovizuale sau C.N.A.
(…)”

În cadrul ședinței publice din 13 august 2019, când a fost audiat reprezentantul
titularului licenței audiovizuale și a fost pusă în discuție situația referitoare la întreruperea
emisiei serviciului de programe GO FM din Sibiu, Consiliul a hotărât să se solicite
societăților Ave Concrete Media și Go News Group Sibiu – documente privind: achiziția
emițătorului, a aparaturii cu care postul a emis, plata angajatilor postului, utilități.

În cadrul ședinței publice din 3 septembrie 2019, membrii Consiliului au constatat că
documentele depuse de titularul licenței audiovizuale nu probează și din acestea nu rezultă
că, ulterior datei de 30 iulie 2019 și 1 august 2019, dată la care a transmis Consiliului că a
încetat emisia pentru motive de natură tehnică, acesta putea să desfășoare efectiv
activitatea pentru care a fost autorizat, CAEN 6010, respectiv difuzare de programe de radio,
întrucât nu a putut proba că are vreo convenție cu terțe persoane pentru activităţile de
creare a conţinutului ce urmează a fi difuzat sau de achiziţie a dreptului de a distribui şi
ulterior de a difuza acel conţinut.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că documentele depuse de titularul de
licență nu demonstrează existența desfășurării legale a activității de difuzare de programe
radio în condițiile în care acesta nu a probat dreptul de proprietate sau de folosință al
aparaturii de emisie a programelor cu care era dotat studioul la data emiterii Deciziei
de autorizare, echipamente care nu se mai află în studioul autorizat, și nu a probat
existența unor convenții privind personalul redacțional angajat în realizarea de
programe sau achiziția unor programe ce urmau a fi difuzate, conform structurii de
programe aprobate la obținerea licenței audiovizuale, parte integrantă din aceasta.

Or, la concursul în urma căruia a fost acordată licența audiovizuală, membrii
Consiliului au avut în vedere și proiectul editorial, precum și cel tehnic și financiar cu care
radiodifuzorul a concurat pentru frecvența de 90.40 MHz pe care urma să pună la dispoziția
publicului serviciul de programe de radiodifuziune cu denumirea GO FM.

Față de aceste aspecte, în ședința publică din 10 septembrie 2019 Consiliul a repus
în discuție situația analizată și a constatat că încetarea difuzării serviciul de programe pentru
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care i s-a acordat licenţa audiovizuală societății AVE CONCRETE MEDIA S.R.L. nu se
datorează unor motive de natură tehnică, așa cum invocă radiodifuzorul, ci unora imputabile
acestuia, respectiv lipsa/neasigurarea mijloacelor tehnice și editoriale necesare
difuzării programelor de radio, așa cum rezultă din raportul inspectorului la studioul
din care radiodifuzorul trebuia să emită programe, conform deciziei de autorizare.

Așa cum rezultă din raportul inspectorului și din fotografiile făcute de acesta la
controlul din 08.08.2019 la studioul autorizat din Sibiu, Piaţa Cibin Nr. 5, din care
radiodifuzorul trebuia să emită programul de radio, acesta era dezafectat,
echipamentele aflate în acesta, conform listei depuse la dosarul de autorizare, lipsind
în totalitate.

Or, astfel de aspecte nu constituie motive de natură tehnică, accidentale,
obiective, independente de acțiunile titularului licenței audiovizuale, ci motive
subiective, ce țin de voința și capacitatea acestuia de a gestiona activitatea autorizată,
motive imputabile titularului de licență.

Constatând că, de la data notificării încetării difuzării de programe au trecut mai mult
de 96 de ore, și că în lipsa aparaturii tehnice de emisie din studioul autorizat și în lipsa
personalului care să asigure difuzarea serviciului de programe de radiodifuziune conform
licenței acordate, titularul de licență audiovizuală AVE CONCRETE MEDIA S.R.L. nu poate
desfășura difuzarea de programe de radiodifuziune, membrii Consiliului au decis aplicarea
prevederilor art. 57 alin. (1). lit. b) din Legea audiovizualului.

Potrivit prevederilor invocate, licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în
situaţia în care titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat
licenţa audiovizuală mai mult de 96 de ore pentru orice alte motive imputabile titularului.

Pentru toate aceste considerente, în temeiul și cu respectarea prevederilor art. 15 din
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul
Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:
Art. 1 Licenţa audiovizuală nr. R1073/07.06.2018 şi decizia de autorizare nr. 2210.0-

0/16.04.2019 pentru postul GO FM, cu studioul de emisie în Sibiu, pentru difuzarea unui
serviciu de programe de radiodifuziune pe frecvența 90.40 MHz deținută de radiodifuzorul
S.C. AVE CONCRETE MEDIA S.R.L. se retrage conform prevederilor art. 57 alin. (1). lit. b)
din Legea audiovizualului.

Art. 2 Conform prevederilor art. 15 alin. (8) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
moificările și completările ulterioare, deciziile având caracter individual se comunică celor
interesaţi şi intră în vigoare de la data comunicării, dacă nu se prevede altfel.

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene

Șef serviciu Dumitru Ciobanu


