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DECIZIA nr. 115 din 07.03.2017
privind somarea S.C. IMPACT F.M. S.R.L.

cu sediul în Suceava, Bd. George Enescu nr. 24, bl. E67, sc. B, ap. 2, Jud. Suceava
CUI 15713185

Tel.: 021 98 11, 0723 551 004
Fax: 0330/44 11 33

- pentru postul de radio IMPACT FM
Câmpulung Moldovenesc, Str. Theodor Stefanelli, nr. 2, et. 1, cam. 11, Jud. Suceava

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 martie 2017, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie, structură din cadrul Direcţiei Control
şi Digitalizare, cu privire la sesizarea făcută pentru serviciul de programe cu denumirea Impact FM.

Postul de radio IMPACT FM aparț ine radiodifuzorului S.C. IMPACT F.M. S.R.L. (licenţă
audiovizuală nr. R567.5/19.10.2004 elib. la 19.10.2004 şi decizie de autorizare - init.:
1040.0/16.02.2006, 1040.3/08.02.2017 elib. la 08.02.2017).

În urma analizării raportului de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. IMPACT F.M. S.R.L. a săvârşit fapta
sancţionată de art. 90 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, constituie contravenţie difuzarea
unui serviciu de programe în afara zonei specificate în licenţa audiovizuală.

În fapt, din raportul de monitorizare întocmit la data de 22.02.2017 şi prezentat
Consiliului în cadrul şedinţei publice din data de 07.03.2017, s-au constatat următoarele:

“Există la acest moment, o situaț ie de confuzie la nivelul municipiului Suceava, în ceea
ce privește recepț ionarea programelor emise de staț ia radio ce poartă numele de Impact FM.

Astfel, în Suceava, se recepț ionează pe două frecvenț e distincte – de 100.4 FM și
107.2 FM – programele ce poartă identitatea de „Impact FM”.

Frecvenț a de 100.4 FM este operată de SC „Global Next Media” SRL, R677/27.07.2005,
decizie de autorizare 1003.0/22.12.2005, licenț a locală pentru municipiul Suceava, sub
numele de Impact FM.

Frecvenț a de 107.2 FM este folosită de SC „Impact F.M.” SRL, R567/19.10.2004,
decizie de autorizare 1040.0/16.02.2006, licenț ă locală pentru municipiul Câmpulung
Moldovenesc, sub numele de Impact FM.

Această situaț ie duală este posibilă din următoarea cauză – societatea ce operează pe
frecvenț a de 107.2 FM, cu studioul în municipiul Câmpulung Moldovenesc (a primit recent
autorizarea pentru un studiou secundar în municipiul Suceava) are staț ia de emisie pe
Vf.Rarău și datorită acestui fapt, a puterii de emisie, programele postului de radio Impact FM
din Câmpulung Moldovenesc sunt recepț ionate și în municipiul Suceava, pe frecvenț a
amintită, de 107.2 FM. Mai mult decât atât, conform celor afirmate de domnul Constantin
Rusu, director de marketing în cadrul societăț ii ce operează postul de radio pe frecevenț a de
107.2 FM, semnalul lor ajunge în unele momente, până în zona comunei Moț ca, județ ul Iași.
Menț ionăm faptul că, recepț ia pe frecevenț a de 107.2 FM, în municipiul Suceava nu este
una unitară, în ceea ce privește calitatea semnalului – sunt zone, din cauza reliefului – unde
semnalul nu este unul de calitate.

În ceea ce privește postul de radio ce emite pe frecevenț a de 100.4 FM, în municipiul
Suceava, calitatea semnalului este una bună, staț ia lor de emisie fiind situată chiar în oraș,
într-o zonă ce permite o acoperire de calitate a zonei.

Confuzia ascultătorului este sporită și datorită următoarelor fapte. Deși melodiile difuzate
pe cele două frecvenț e sunt diferite în același interval de timp, a știrilor diferite difuzate în
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buletinele de știri, confuzia este prezentă nu atât pentru faptul că ambele staț ii difuzează, în
fiecare dimineaț ă, programele postului Radio ZU, ci mai ales a situaț iei în care ambele
posturi de radio folosesc aceleași jingle-uri de prezentare „all the hits...one station!” și „Impact
FM” – este adevărat că linia melodică este diferită, totuși confuzia se menț ine prin lipsa unei
diferenț ieri identitare clare. Menț ionăm că, din înregistrările martor, postul de radio ce emite
pe 107.2 FM și este recepț ionat în municipiul Suceava, se precizează, uneori, pe lângă jingle-
ul consacrat „all the hits...one station!”, frecvenț a de recepț ie „asculț i Impact FM, pe 107.2
FM” și doar atât, fără nici o altă precizare suplimentară.”

Din analizarea licenţei audiovizuale nr. R567.5/19.10.2004 eliberată de CNA la data de
19.10.2015, membrii Consiliului au constatat că zona de difuzare a serviciului de programe
pentru postul IMPACT FM este Câmpulung Moldovenesc, şi nu municipiul Suceava,
radiodifuzorul revenindu-i obligaţia, indiferent de punctul de amplasare a staţiei de emisie, să
emită în zona de difuzare pentru care a obţinut licenţă.

Faţă de acest aspect, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a săvârşit fapta
contravenţională prevăzută de art. 90 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit
căruia constituie contravenţie difuzarea unui serviciu de programe în afara zonei specificate în
licenţa audiovizuală acordată de Consiliul Naţional al Audiovizualului.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului
S.C. IMPACT F.M. S.R.L. cu somaţie publică de intrare de îndată 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. 90 alin. (1) lit. e) 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. IMPACT F.M. S.R.L. titular al licenţei audiovizuale
nr. R567.5/19.10.2004 elib. la 19.10.2004 şi decizie de autorizare - init.: 1040.0/16.02.2006,
1040.3/08.02.2017 elib. la 08.02.2017 pentru postul de radio IMPACT FM, se sancţionează cu
somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru săvârşirea faptei prevăzute de
art. 90 alin. (1) lit. e) 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 (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 cu somaț ie publică radiodifuzorul
S.C. IMPACT F.M. S.R.L., deț inător al postului IMPACT FM, deoarece a difuzat serviciul de
programe în afara zonei de difuzare prevăzute în licenţa audiovizuală.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul Juridic şi Reglementări
Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru
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