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Decizia nr. 1046 din 18.11.2019
privind somarea S.C. TELECAVNIC SRL-D

CAVNIC, Str. Mogoșa, nr. 10, jud. Maramureș

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 noiembrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire staţia cap
de  reţea  cu  denumirea  TELECAVNIC,  aparţinând   TELECAVNIC  SRL-D,  din
localitatea Cavnic, jud. Maramureș.

Distribuitorul de servicii S.C. TELECAVNIC SRL-D deţine avizul de retransmisie
nr. A 8075 pentru localitatea Cavnic, jud. Maramureș.

Analizând  raportul  prezentat  de  Serviciul  Inspecţie,  membrii  Consiliului  au
constatat  că  distribuitorul  de  servicii  S.C.  TELECAVNIC  SRL-D  a  încălcat
prevederile  articolelor  74  alin.  (3)  și  82  alin.  (2)  din  Legea  audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor invocate:
-  art.  74 alin.  (3):  Distribuitorii  de  servicii  pot  modifica  structura  ofertei  de

servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
-  art.  82  alin.  (2):  Distribuitorii  care  retransmit  servicii  de  programe  au

obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe
regionale  şi  două  programe  locale,  acolo  unde  acestea  există;  criteriul  de
departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.

În fapt, în urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în data de
01.10.2019, în localitatea Cavnic, jud. Maramureș la staţia cap de rețea cu denumirea
TELECAVNIC,  aparţinând  S.C.  TELECAVNIC SRL-D a fost constatată următoarea
situaţie pe care o redăm din raportul analizat:

ANALOGIC
Sunt retransmise un nr. de 38 de programe în sistem analogic: 

TELECAV, TVR1, ANTENA 3, MUSIC CHANNEL, ANTENA 1, PRIMA TV, 
NAȚIONAL TV, CNN, N24 PLUS, TARAF TV, M1, TVR2, TRINITAS, REALITATEA 
TV, TV 5, ZU TV, TVR 3, KISS TV,  DUNA WORLD, M2, HAPPY CHANNEL, 
FAVORIT TV, SPERANȚA, U TV, KANAL D, TL+ MARAMUREȘ, DIGI 24, 
ORIZONT TV, B1 TV, ROMÂNIA TV, TELEKOMSPORT 3, CREDO TV, DUNA TV, 
TELEKOMSPORT 4, ANTENA STARS, TVR CLUJ, DIVA UNIVERSAL, NAȘUL TV, 
ZU TV;

Prin comparaţie cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de C.N.A. :
-programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz (9) 
-8  –  M1,  M2,  DUNA  TV,  DUNA  WORLD,  CNN,  DIVA  UNIVERSAL,

TELEKOMSPORT 3, TELEKOMSPORT 4 
-1„MUST CARRY” –  ORIZONT TV.
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-programe existente în Aviz, cu acorduri valabile,  dar neretransmise în
reţea la data controlului (4): 
-0 –  ;
-3„MUST CARRY” –ALFA OMEGA, INFORMAȚIA TV (regional, figurează în

avizul  de  retransmisie),  MARAMUREȘ  TV*  (regional,  figurează  în  avizul  de
retransmisie);

- sunt/nu sunt retransmise programe 18+: - NU
- sunt  retransmise programele SRTV:  - TVR1, TVR2, TVR3, TVR CLUJ
- se retransmite programul TV 5: DA
- sunt retransmise programele locale: TELECAV (e singurul program local);
- sunt retransmise programele regionale:  - NU;
- este respectat principiul must-carry: 38 de programe în reţea, se difuzează

primele 14 programe din lista must-carry.
DIGITAL
Nu sunt retransmise programe în sistem digital.

Constatări:
1. Programele notificate a fi retransmise fără acord valabil - Antena 1, Antena Stars,
Happy Channel, Zu TV și Antena 3, se regăsesc în oferta de servicii de programe a
SC TELECAVNIC SRL.
2.  Reprezentantul  postului  nu a putut  prezenta un contract  încheiat  cu ANTENA
GROUP  și  nici  vreun  act  adițional  de  prelungire  a  duratei  valabilității  acesteia,
motivând că unele acte au fost rătăcite, dar a prezentat 2 facturi emise de ANTENA
GROUP  către  TELECAVNIC  cuprinzând  abonamentul  aferent  lunilor  august  și
septembrie. Facturile au fost eliberate la data de 30.08.2019 (scadentă în data de
09.09.2019),  respectiv  30.09.2019 (scadenta  la  data  de 10.10.2019),  după data
notificării la CNA a lipsei unor acorduri valabile.

Reprezentantul  postului  a  recunoscut  existența  unor  datorii  către  ANTENA
GROUP, dar a susținut că așa-zisul litigiu provine de la faptul că ANTENA GROUP
emite facturi pentru un număr mult mai mare de abonați decât cel real.

 Faţă de aceste constatări, care constituie  încălcări  ale prevederilor art.  74
alin.  (3)  și  82  alin.  (2)  din  Legea  audiovizualului,  ţinând  cont  de  criteriile  de
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din  aceeași lege, membrii
Consiliului  au  propus  sancţionarea  distribuitorului  de  servicii  S.C.  TELECAVNIC
SRL-D cu somație publică. 

Supusă  la  vot,  propunerea  a  fost  adoptată  cu  respectarea  condiţiilor  de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului

nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:
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Art. 1: Distribuitorul de servicii S.C. TELECAVNIC SRL-D (vizul de retransmisie
nr. A 8075 pentru localitatea Cavnic, jud. Maramureș) se sancţionează cu  somaţie
publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 74 alin. (3)
și 82 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.

PREȘEDINTE

MARIA MONICA GUBERNAT

 Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări 

și Relații Europene

       Şef serviciu Ciobanu Dumitru
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