
Societate: SONIC MEDIA SRL 
Serviciu de programe: GIGA TV - Bucureşti 
Format de principiu: Generalist 
 
Istoric: 
 Radiodifuzorului i s-a retras licenţa audiovizuală prin Decizia CNA nr. 483/07.09.2013, pentru 
încălcarea prevederilor art. 57 alin. (1) litera b) teza a 2-a din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 În urma contestării de către radiodifuzor a acestei decizii, la data de 23.09.2013, situaţia postului a 
fost rediscutată în şedinţă publică la data de 01.10.2013, când, membrii Consiliului au apreciat că 
argumentele expuse sunt  întemeiate, de natură să atragă revocarea actului contestat.  
 În consecinţă, prin Decizia nr. 514/01.10.2013, a fost revocată  Decizia Consiliului Naţional al 
Audiovizualului cu nr. 483/17.09.2013, referitoare la retragerea licenţei audiovizuale nr. S-TV 
280/05.05.2011, aparţinând radiodifuzorului S.C. SONIC MEDIA S.R.L. pentru serviciul de programe de 
televiziune GIGA TV din Bucureşti.  
 În aceeaşi şedinţă, reprezentanţii postului au notificat Consiliul cu privire la întreruperea emisiei 
serviciului de programe GIGA TV din motive tehnice, cu începere din data de 01.10.2013, termen care 
potrivit art 57. alin.(1) lit. b) din legea audiovizualului, va expira la data de 30.12.2013.  
 Postul a funcţionat cu începere din 13.11.2012 în regim de retransmisie integrală a 
serviciului de programe Money TV. 
 
  Se solicită: 
 
1. Modificarea grilei şi structurii serviciului de programe astfel: 
Structura serviciului de programe după surse de provenienţă ( % ) Solicitat 
Producţie proprie     68 
Producţii audiovizuale ale altor producători 29,71 
Programe retransmise  Trinitas TV 2,29 
Programe preluate   0 

  
Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni ( % ) Solicitat 
Programe de informare     19,08 
Programe educative, culturale, religioase 35,22 

educative 18,71 
culturale 10,59 

 
din care: 

religioase 5,92 
Filme 8 
Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 20,70 
Publicitate şi teleshopping 17 

publicitate 11 din care: 
teleshopping 6 

Conform grilei: 
 Program fresh 

(ore/zi) 
Reluări 
(ore/zi) 

Retransmisie 
(ore/zi) 

Teleshopping 
(ore/zi) 

Luni-Vineri 12,5 10 - 1,5 
Sâmbătă 19,5 3,5 - 1 
Duminică 16 5,5 2 0,5 
 
2. Modificare uplink (cu documentaţia aferentă): 
 SC SONIC MEDIA SRL / SC DIGITAL SKY SRL 
 ASTRA 4A / EUTELSAT 16A 
 
Acţionariat: Bania Alexandru-asociat unic 
Nici societatea şi nici asociatul unic nu sunt acţionari/investirori la alte societăţi din domeniul 
audiovizualului. 
 



Certificat de atestare fiscală nr. 915763/05.12.2013: societatea figurează cu obligaţii de plată 
restante, a căror eşalonare este dovedită de copii ale Deciziei 106631/2012 a DGFP Piatra 
Neamţ – potrivit rezoluţiei Serviciului Juridic şi Reglementări. 
 
Sancţiuni: 1 somaţie 2012-alegeri locale 
 
La data de 11.12.2013, documentaţia a fost completată cu : 
 -     proiect editorial 

- strategie editorială 
- proiect tehnic 
- contract prestări servicii încheiat între radiodifuzor şi SC SAFE ARIA SRL privind 

asigurarea resurselor umane pentru desfăşurarea activităţii tehnice de televiziune 
- acord de parteneriat între radiodifuzor şi UNIVERSITATEA HYPERION privind 

implementarea unui proiect interdisciplinar în care se urmăreşte implicarea studenţilor 
în activităţi şi programe specifice domeniului audiovizual şi punerea în practică a 
proiectului  Jurnalişti pentru ... jurnalism 

Această documentaţie a fost depusă în 12 exemplare: 1 pentru BLA  şi 11 pentru membrii 
Consiliului. 
 
La aceeaşi data a fost depusă o altă grilă de program faţă de cea iniţială, cu descrierea şi 
clasificarea emisiunilor. Modificările constatate sunt: 

- Înlocuirea emisiunii România agricolă cu emisiunea Trudă şi recoltă, cu acelaşi 
format, conţinut, realizatori. 

- Înlocuirea emisiunii România reală cu emisiunea Tur de forţă, cu acelaşi format, 
conţinut, realizatori. 

- Înlocuirea emisiunii Top Business -nedescrisă în grila iniţială, cu emisiunea Artă sau 
noroc?-educativă 

 
 

 
 

BLA/CB/11.12.2013 


