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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
Autoritate  publică  autonomă 

Bucureşti, ROMÂNIA 
Bd. Libertăţii  nr.14,    sector 5,   cod 050706 

  Fax: (004)021-305.53.54  Tel./fax: (004)021-305.53.56    
www.cna.ro      TelVerde : 0.800.888.555     e-mail : cna@cna.ro 

DECIZIA nr. 234 din 09.05.2017
privind somarea S.C. Radio On Air S.R.L.

cu sediul în Râmnicu Sărat, str. Costieni, bl. 8, et. 10, ap. 43, Jud. Buzău
CUI 24392424

Tel.: 0238/569898, 0723605900
Fax: 0238/565800

- pentru postul Radio Boom Focşani
Buzău, Piaţa Dacia, nr. 1, Râmnicu Sărat, Str. Crângul Ursului, nr. 4A

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 mai 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea
grilei de programe aprobată, aspecte privind conț inutul emisiunilor, respectarea normelor
privind publicitatea, teleshopping şi sponsorizare pentru serviciul de programe difuzat de
postul de televiziune Radio Boom, în perioada 06.02.2017-12.02.2017.

Postul Radio Boom Focşani aparț ine radiodifuzorului S.C. Radio On Air S.R.L.
(licenţă audiovizuală nr. R947/24.11.2015 elib. 24.11.2015, dec.autorizare-
init.:2073.0/15.09.2016, elib. la 15.09.2016).

În urma analizării raportului de monitorizare întocmit pentru postul Radio Boom,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. Radio On Air S.R.L. a încălcat
prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii media
audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare
intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. e)
conform căruia licenț a audiovizuală cuprinde formatul de principiu al serviciului de
programe şi structura programelor.

În fapt, din raportul de monitorizare întocmit şi prezentat Consiliului de către
Direcţia Control şi Digitalizare în cadrul şedinţei publice din data de 09.05.2017,
rezultă că radiodifuzorul nu a furnizat inspectorului înregistrarea emisiunilor difuzate în
perioada 06.02.2017-12.06.2017, invocând motivul că „hardul s-a umplut, nu s-a mai
șters automat și nu a mai înregistrat o perioadă de 10 zile”, punândui-se la dispoziţie
înregistrarea pe perioada 17.01.2017 – 23.01.2017.

Cu privire la perioada analizată în raportul de monitorizare, membrii Consiliului
au putut constata următoarele:

Structura programului dupa
sursa de provenienta/Structura
serv de programe pe tipuri de
emisiuni

Observaţii
Monitorizare publicitate şi teleshopping
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Cu privire la structura serviciului de programe, din raportul de monitorizare
întocmit în data de 28.02.2017, membrii Consiliului au putut constata faptul că
radiodifuzorul nu a respectat structura serviciului de programe aprobată de către
C.N.A., întrucât acesta nu mai retransmite programe producţie proprie, deşi i se
aprobase un procent de 49%, nu mai retransmite, de asemenea, nici programe
educative ori culturale, ci retransmite 100% alte programe, ceea ce reprezintă o

Producţie proprie:
Aprobat: 49% Real:

0 %
Producţii audiovizuale ale altor
producători: Aprobat: 51 %
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:
Calupurile publicitare locale nu depăşesc 12 min /oră.
Nu s-au depăşit cele 12 minute de publicitate/oră
admise de lege. Privind conţinutul publicităţii nu s-a
încălcat legislaţia din audiovizual. Calupurile
publicitare au fost separate clar, sonor, de programele
audiovizuale. În perioada monitorizată postul Radio
Boom nu a difuzat calupuri publicitare ce promovează
alimente.
În perioada monitorizată CNA nu a recomandat
spoturi privind mesaje noncomerciale.

Alte constatări privind programele difuzate în
perioada monitorizată:
- Programele informative, difuzate în perioada
monitorizată, au conț inut atât informaț ii cu caracter
local (pentru Focșani) cât și informaț ii cu caracter
regional (pentru Buzău, Bârlad, Piatra Neamț ).
Programele difuzate în toate aceste localităț i sunt
realizate în studiourile din Râmnicu Sărat și Buzău.
De asemenea, programele difuzate au conț inut și
informaț ii privind evenimente naț ionale.

- Informaț iile cu caracter local, regional și naț ional
au fost transmise în cadrul următoarelor emisiuni:
buletine informative, revista
presei, ”Matineaț a”, ”Fabrica de hituri” și ”Tranzit
FM”.

- Programul difuzat de postul Radio Boom a conț inut
următoarele emisiuni de
divertisment: ”Matineaț a”, ”Fabrica de
hituri”, ”Tranzit FM”, ”Boom Tonomat”, ”Retro
Show”, ”Cântă-mi lăutare” (88,2%).

- Postul Radio Boom a mai difuzat publicitate
(3,54%)

- Nu a difuzat emisiuni culturale, educative sau
religioase.

- Nu a difuzat emisiuni cu invitaț i.
- Emisiunile cu telefoane în direct au fost cele de
divertisment, în general, pentru dedicaț ii.

- Postul Radio Boom nu are studio în Focșani. De
buna funcț ionare a emiț ătorului amplasat la Staț ia
TV Măgura Odobești răspund angajaț ii de la
studioul postului Radio Boom din Râmnicu Sărat.

- Postul funcț ionează cu un număr de 10
angajaț i/colaboratori.

- programe de informare (%):
Aprobat: 10 % Real: 8,26
%

-programe educative, culturale,
religioase:
Aprobat: 7 % Real: 0 %
Educative 5% Educative
0%
Culturale 2% Culturale
0%
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încălcare a aprobării primite de la C.N.A., fiind lipsit de importanţă juridică aspectul
conform căruia, în cadrul programelor retransmise, s-ar difuza sau nu ştiri despre
localitatea Focşani. Acest din urmă aspect nu poate fi considerat, în niciun fel, o
derogare de la aplicarea dispoziţiilor legale.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a
respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit
cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului
acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de
programe şi structura programelor, modificând structura programului difuzat în mod
unilateral, fără acordul prealabil al Consiliului.

Potrivit reglementărilor în vigoare, pentru modificarea formatului de principiu al
serviciului de programe şi a structurii programelor, acordul Consiliului Naţional al
Audiovizualului trebuie solicitat cu cel puţin 30 de zile înainte de a se proceda la
această modificare.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea
radiodifuzorului S.C. Radio On Air S.R.L. 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. 90 alin. (1) lit. h) 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. Radio On Air S.R.L. titular al licenţei audiovizuale
nr. R947/24.11.2015 elib. 24.11.2015, dec.autorizare-init.:2073.0/15.09.2016, elib. la
15.09.2016 pentru postul Radio Boom, se sancţionează cu somaţie publică de intrare
în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor 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 ulterioare, radiodifuzorul are
obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi
vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06:00-14.00, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaț ie publică
radiodifuzorul
S.C. Radio On Air S.R.L., deț inător al postului Radio Boom, deoarece nu a respectat
structura programului propriu aprobată de CNA, încălcând, astfel, prevederile art. 54 din
Legea audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU
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Serviciul Juridic şi Reglementări
Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru


