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Decizia nr. 213 din 25.02.2020
privind somarea S.C. VIDEOMARKET SRL

Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, tronson 6, et.11, Sp.H11,
cam. H11; 1, H11; 2, H11 ;3, H11; 4, s

CUI 15521996

- postul de radio TANĂNANA
Timi�oara, Pia�a Aurel Vlaicu nr.6, jud. Timi�

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25.02.2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului
a analizat raportul de monitorizare prezentate de Serviciul Inspecţie cu privire la structura
serviciilor de programe difuzate de postul de radio TANĂNANA în perioada 13-19.01.2020.

Postul de radio TANĂNANA aparţine radiodifuzorului S.C. VIDEOMARKET SRL
deţine licenţa audiovizuală nr. R102.6/26.11.1993 şi decizia de autorizare nr. 123.1-4/
02.08.2005 pentru localitatea Timi�oara.

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor 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. e), conform căruia licenţa audiovizuală cuprinde formatul de
principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

Redăm următoarele constatări din raportul întocmit:

Orarul de emisie zilnică
Aprobat:
Luni - Vineri: 13:30-16:30

Program local: 900 minute/săptămână

Real:
Luni - Duminică: 00:00-24:00
Program retransmis (TANĂNANA Bucure�ti) :
10080 minute/săptămână

Program local: 0 minute/săptămână

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

Real
(%)

Producţie proprie 1,42 0
Producţii audiovizuale ale altor producători 7,14 0
Programe retransmise (TANĂNANA Bucure�ti) 91,44 100
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Structura serviciului de programe pe tipuri de
programe/emisiuni:(%)

Aprobat
(%)

Real
(%)

Programe de informare 14 0
Programe educative 0 0
Programe culturale 0 0

- Postul de radio TANĂNANA este un post de radio local, apar�inând SC VIDEOMARKET
SRL care emite în eter pe frecven�a de 89,70 MHz în localitatea Timi�oara, jud.Timi�.
Societatea mai de�ine licen�e audiovizuale �i în localită�ile: Bucure�ti, Medgidia, Hu�i,
Hunedoara, Târgovi�te.

Constatări :

În urma monitorizării înregistrărilor martor proprii am constatat următoarele:
- Formatul de principiu al serviciului de programe este tematic: muzical.
- Nu s-a difuzat programul local aprobat de CNA (900 minute/săptămână), de luni până

vineri, între orele 13:30-16:30. În săptămâna monitorizată s-a retransmis în totalitate
programul TANĂNANA al sta�iei centrale de la Bucure�ti.”

Conform grilei aprobate de CNA, postul trebuia să difuzeze program local 900
minute/săptămână.

În săptămâna monitorizată, radiodifuzorul nu a respectat ultima structură a serviciului
de programe aprobată de CNA pentru localitatea Timi�oara, ci a retransmis în integralitate
programului postului de radio TANĂNANA al sta�iei centrale din Bucure�ti.

Faţă de acest 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.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au
votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea radiodifuzorului cu
somaţie publică de intrare în legalitate.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi (3) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. VIDEOMARKET SRL, ce deţine licenţa audiovizuală
nr. R102.6/26.11.1993 şi decizia de autorizare nr. 123.1-4/ 02.08.2005 pentru localitatea
Timi�oara, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea
prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
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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 ulteioare, radiodifuzorul are obligaţia de
a transmite pe postul TANĂNANA din Timi�oara, 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 S.C. VIDEOMARKET SRL pentru
postulde radio TANĂNANA din Timi�oara, deoarece nu a respectat structura programelor
aprobată de C.N.A., încălcând, astfel, prevederile art. 54 din Legea audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul juridic, reglementări şi
relaţii europene,

Şef serviciu, Dumitru Ciobanu


