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Decizia nr. 162 din 28.01.2020 

privind somarea S.C. GREEN GOLD MEDIA TV S.R.L. 

cu sediul în PETROȘANI, str. Aviatorilor, bl. 16, sc. 1, parter, ap. 3, 

jud. Hunedoara 

Fax: 0254/544200 

CUI: 40231128 
 

- pentru postul de televiziune KAPITAL TV 

PETROȘANI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 122, parter, DEVA, Piața Victoriei 
nr.2, Clădire IPH, cam.117, jud. Hunedoara; ALBA IULIA, str. Nicolae Bălcescu nr. 

10D, jud. ALBA; Voluntari, Bd. Pipera nr.1/VII, clădirea NORD CITY TOWER, jud. Ilfov 

 

 

 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 ianuarie 2020, Consiliul Naţional 
al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare grilă, întocmit de direcția 
de specialitate, cu privire la respectarea structurii serviciului de programe de 
către postul de televiziune KAPITAL TV, structură aprobată de CNA la data de 
28.02.2019. 

Postul de televiziune KAPITAL TV aparține  S.C. GREEN GOLD MEDIA 
TV S.R.L. (licența audiovizuală nr. TV-C 581.4/22.02.2011 și decizia de autorizare 
nr. 1781.3/28.02.2019). 
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  În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat 
că radiodifuzorul S.C. GREEN GOLD MEDIA TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 
54 alin. (2)  din Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.   

Conform prevederilor invocate, 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 licenţa audiovizuală cuprinde formatul de principiu al serviciului de 
programe şi structura programelor. 
  

    Potrivit raportului de monitorizare, structura serviciului de programe după 
sursa de proveniență și pe tipuri de emisiuni, monitorizată în intervalul 03-
09.01.2020, a fost următoarea: 
 

Structura serviciului de programe după surse de 
provenienţă:(%) 

Aprobat 

(%) 

Real 

(%) 

Producţie proprie 64% 09,53% 

Producţii audiovizuale ale altor producători 36% 74,96% 

Lipsă program-emisie ecran negru cu sigla KTV 0 15,51% 

 

Structura estimativă a serviciului de programe pe tipuri de 
programe/emisiuni:(%) 

Aprobat 

(%) 

Real 

(%) 

Programe de informare 37 % 7,8% 

Programe educative 5 % 0 % 

Programe culturale 0,6 % 0 % 

 

I.CONSTATĂRI          

         În săptămâna 03.01-09.01.2020 am monitorizat programul KAPITAL TV, după 
înregistrările martor proprii. Ultima anexă a structurii serviciului de programe a fost aprobată 
de C.N.A. la 28.02.2019. 

         În urma monitorizării am constatat următoarele: 

     Formatul de principiu al serviciului de programme KAPITAL TV cu acoperire națională , 
cuprins în lista must carry din 2019 a fost și este GENERALIST, alcătuit din emisiuni 
informative (ştiri locale ,regionale și naționale, program tip talk-show), filme seriale, 
documentare, desene animate, programe tip stand-comedy și un program intitulat ”Whats-up 
Romania” alcătuit din diverse clipuri-video, realizate de telespectatori și trimise prin 
whats-up de pe platforma Tik-Tok ( program ce se instalează pe telefoanele mobile),  
filmulețe cu un conținut ce se bazează în cea mai mare măsură pe fondul muzical 
provenit din manele.  
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     Menționez că în săptămâna monitorizată postul TV nu a emis emisiuni timp de 1563 
minute ( ecran negru cu sigla KTV) după cum urmează: 

    Vineri 03.01.2020, intervale orare :02.18-10.48 și 22.59-23.59 

    Sâmbătă 04.01.2020, intervale orare : 00.00-10.10 și 11.41-11.31  

    Duminică 05.01.2010, interval orar : 03.30-07.13 

   Miercuri 08.01.20120, intervalle orare : 12.27-12.28 și 20.00-20.09 

 

           1. Programele informative ale postului din săptămâna monitorizată au cuprins:  

 Buletinele de ştiri generale intitulate “INFO Kapital “ au fost difuzate de luni-vineri cu 
începere de la ora 17 :00, durata unui bulletin de știri a fost de minim 5 min-maxim 
14 min, un total de 47 minute. 

 Emisiunea tip talk-show intitulată ”REALITATEA din OBIECTIV pe teme sociale sau 
politice a fost difuzată de luni-vineri cu începere de la ora 16.00, moderată de 
Petronela Tămaș cu durata cuprinsă între 46 și 100 minute/emisiune. Emisiunea 
”Rodul pământului” informativă pe teme agricole cu durata de 32 minute, difuzată 
luni 06.01.2020 de la ora 19.04. 

2. Nu s-au difuzat programe culturale și nici programe educative în săptămâna 
monitorizată. 

                   

    În raport de situația prezentată în raportul de monitorizare, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat structura programului 
difuzat după sursele de proveniență și pe tipuri de emisiuni, fapt ce contravine 
prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului. Potrivit dispozițiilor 
invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite 
Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele 
declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e). 

Sub acest aspect, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a 
modificat structura serviciului programului în mod unilateral, fără acordul 
prealabil al CNA, fapt ce contravine prevederilor invocate.  

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 și ținând cont de criteriile de 
individualizare ale sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea 
audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu 
somație publică. 

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu 
respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea 
audiovizualului. 
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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. GREEN GOLD MEDIA TV S.R.L.  (licența 
audiovizuală nr. TV-C 581.4/22.02.2011 și decizia de autorizare nr. 
1781.3/28.02.2019), pentru postul de televiziune KAPITAL TV se sancţionează cu 
somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 
alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și 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 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 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune 
de ştiri, următorul text: 

  

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune 
KAPITAL TV cu somație publică, întrucât, nu a respectat structura serviciului de 
programe aprobată de CNA la data de 28.02.2019, fapt ce contravine dispozițiilor 
art. 54 din Legea audiovizualului.” 

 

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

 

 

PREŞEDINTE 

 

MARIA MONICA GUBERNAT 
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Serviciul Juridic, Reglementări și 

Relații Europene, 
 

    Şef Serviciu Dumitru Ciobanu 

 


