
 
 Decizia nr. 657 din 19.11.2020 

  privind somarea S.C. PRO TV S.R.L.  
Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 105, parter, camera 101, sector 2 

CUI: 2835636 
Fax: 0318250413 

 
 

- pentru postul de televiziune PRO TV 
Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, sector 2 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 noiembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la 
emisiunea „Ferma, orășeni vs. țărani”, din data de 18.10.2010, (reclamaţia  
nr. 10240/20.10.2020) și la promovarea serialului „Vlad” din data de 11.10.2020 
(reclamaţia 9961/11.10.2020), difuzate de postul PRO TV. 

Postul de televiziune PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.R.L. 
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 02.7/19.12.1995 şi decizia de autorizare  
nr. 163.1-8/26.04.2005). 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi vizionării unor înregistrări, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.R.L. a încălcat 
prevederile  
art. 15 alin. (1) și ale art. 23 alin.(1) raportat. la art. 19 alin. (1) și (2), lit. b), și c) din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

 Potrivit dispoziţiilor invocate: 
- art. 15 (1) Este interzisă difuzarea în intervalul orar 6,00 - 20,00 de programe 

audiovizuale de studio sau realizate în direct în care se fumează, se consumă băuturi 
alcoolice ori se prezintă acte de comportament vulgar, trivial, obscen. 

- art. 23 (1) Programele 12 se difuzează numai după ora 20,00 şi vor fi însoţite 
permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în 
interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 12 de culoare albă. 

- art. 19 (1) Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept 
scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul 
acestora. 

    (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi 
furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii: 

    b) utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor; 
    c) modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenţă, tipul de plan 

utilizat, realismul reprezentării, rolul coloanei sonore în a genera frică ori angoasă; 



 

 

2
În fapt, postul de televiziune PRO TV a difuzat emisiunea „Ferma, orășeni vs. 

țărani”, în data de 18.10.2010, și a promovat serialul „Vlad” în data de 11.10.2020. 
Astfel, conform raportului de monitorizare, postul de televiziune PRO TV a difuzat, 

în data de 18.10.2020, în intervalul orar 14-16, emisiunea Ferma orășeni vs săteni, cu 
semn de avertizare AP: Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 
12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia.  Genul programului: 
REALITY. 

La finalul emisiunii, pe ecran partajat au fost afișate următoarele informații:  
● textul Ați urmărit și sigla emisiunii Ferma orășeni vs săteni; 
● textul Format creat și deținut de STRIX, a nice company; 
● textul Distribuit de și sigla companiei DRG, a nice company. 
● textul O producție PROTV 2020 www.protvplus.ro 
● textul Pe perioada filmărilor niciun animal nu a fost supus la rele tratamente sau 

cruzime în sensul prevederilor Legii nr. 205/204 privind protecția animalelor. 
Prezentatoare: Mihaela Rădulescu; 
Concurenți: George Burcea (actor), Viviana Sposub (prezentator tv), Elena 

Chiriac (sportivă arte marțiale), Anna Lesko (cântăreață), Andrei Stoica (luptător), 
Andreea Antonescu (cântăreață), George Piștereanu (actor), Ana Maria Ababei 
(cântăreață de muzică populară), Bogdan Stoica (luptător), Gabi Toader (bucătar), 
Giulia Nahmany (antreprenor), Anda Adam (cântăreață). 

Pe tot parcursul emisiunii pe ecran au fost prezente următoarele: în stânga 
ecranului sus: Sigla PROTV, în stânga ecranului jos: Sigla Ferma orășeni vs săteni și 
în dreapta ecranului jos: # Ferma AP. 

Având în vedere că petentul menționează faptul că la prima difuzare, aceeași 
emisiune a avut marcaj de program 12, am verificat și acest aspect. 

Emisiunea a fost difuzată în 14.10.2020, de la ora 20:30, respectiv în data 
15.10.2020 de la ora 21:32, sub sigla PROTV, în stânga ecranului sus, apărând textul 
PREMIERĂ, în stânga ecranului jos: Sigla Ferma orășeni vs săteni și în dreapta 
ecranului jos #Ferma 12, genericul de început fiind însoțit de textul: Acest program este 
interzis copiilor sub 12 ani. Genul programului: Reality. 

În continuare redăm, mai jos, imagini și fragmente din emisiune, indicate de 
petent în sesizare cu privire la scene în care se fumează sau se bea sau imagini 
considerate de petent, de natură pornografică. 

În cadrul concursului are loc un duel într-un hambar, pentru eliminarea unor 
concurenți. După acest duel,  concurenții se reîntorc în casă unde îi așteaptă o 
surpriză. Aceștia găsesc la întoarcere, pe masă, sticle neetichetate, pahare și popcorn. 
Imagini ale concurenților cu pahare în mâini și mâncând popcorn. Se poate vedea și 
concurenta Ana Maria Ababei când bea din pahar.  

Concurent 1: Avem băutură? 
Concurent 2: Eu așa sper... 
Concurent 1:.... avem băutură. 
Mihaela Rădulescu anunță încă o schimbare, în cadrul concurenților.  

Un concurent surpriză care intră pe o ușă și primele imagini sunt fixate pe picioarele lui, 
fără să se vadă fața noului concurent. În picioare acesta poartă o pereche de adidași 
Asics, verzi.  
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Imagini în care concurentul Gabi Toader, fiind afară din casă, ține în mână o 

țigară. Imaginea este blurată când acesta fumează. 
Alte scene în care concurenții stau la masă și povestesc în timp ce mănâncă.  

Masa este plină de pahare. Se aude un concurent, probabil Viviana Sposub, care cere 
altui coleg să îi dea paharul de pe masă. 

Viviana Sposub: Nu-mi dai paharul ăla de vin?  
Apoi poate fi văzută cu paharul în mână. 
Alte imagini cu concurenții la masă, când ciocnesc paharele și beau din pahare. 

Nu se poate identifica ce beau. 
Urmează apoi alte imagini în care unii concurenți s-au retras într-o parte a casei și 

fumează, în timp ce povestesc. În același timp se pregătește o mică petrecere, în 
ciubăr, la care participă restul concurenților. Fetele sunt îmbrăcate în costume de baie, 
cântă și beau. Apar pe marginea ciubărului sticle neetichetate și pahare în mâinile 
concurenților. În unele imagini se poate vedea posteriorul concurentelor care poartă 
costume de baie. 

Imagini cu concurentul Gabi Toader care are o țigară în mână și fumează. Nu 
este blurată imaginea când acesta fumează. De asemenea, Andreea Antonescu 
fumează, imaginea este blurată. 

Imagini în care concurenții cântă, beau și se distrează.  
Alte imagini de la mica petrecere din ciubăr în care concurenții cântă și dansează. 

Imagini cu concurentele în costume de baie. În altă parte a casei pot fi văzute imagini 
în care unii concurenți fumează. 

Gabi Toader și George Burcea sunt cei doi care nu participă la mica petrecere din 
ciubăr și stau deoparte. Se poate observa concurentul George Burcea cu țigara în 
mână. În ciubăr concurenții, cântă, beau și dansează. 

Aproape de finalul petrecerii din ciubăr, imagini în care Ana Lesko și Viviana 
Sposub se sărută și apar discuții, între concurenți, pe această temă. 

 

De asemenea, a fost monitorizat programul difuzat de postul de televiziune Pro 
TV în ziua de duminică 11.10.2020 interval orar 11:00 – 12:00, pe înregistrarea martor 
11.mp4 a Direcției Monitorizare.  

Conform raportului de monitorizare, pe tronsonul orar 11:00 – 12:00 a rulat un film 
artistic cu semnul de avertizare  (AP), cu două întreruperi pentru calupuri de publicitate, 
promo şi mesaje de interes public în intervalele: 11:17:18 – 11:26:05 şi 11:46:00 – 
11:55:22. Prima întrerupere a filmului artistic a cuprins: publicitate – 15 spoturi, promo – 
pentru cinci programe, un mesaj de interes public şi un mesaj de informare a publicului, 
iar a doua întrerupere a cuprins: publicitate – 19 spoturi, promo – pentru patru 
programe şi un mesaj de informare a publicului. 

Redau în continuare conținutul celor două calupuri de promo: 
- „ Vlad PREMIERA 20:30 MÂINE” cu semnul de avertizare  (12) - a conținut 

scene de violență fizică şi replicile: „Recunoștința-i pasăre rară. Și nu ești nici 
primul, nici ultimul care scuipă-n strachina din care-a’nfulecat ca porcul!”,  

- „ Vlad PREMIERA 20:30 MÂINE” cu semnul de avertizare  (12) - a conținut 
scene de violență fizică şi replicile: „Ce mama dracului ti-am făcut, de mă 
urăști?”, „Dă-mi drumul, ipocritul dracului care ești! Mă duc şi vă dau pe toți 
în gât la Politie, lasă-mă!”; 
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Analizând rapoartele de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, postul 

de televiziune PRO TV a difuzat emisiunea „Ferma, orășeni vs. țărani”, în data de 
18.10.2010, și a promovat serialul „Vlad” în data de 11.10.2020 cu încălcarea 
dispozițiilor legale. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul ediției emisiunii „Ferma, 
orășeni vs. țărani”, difuzată în data de 18.10.2010, în intervalul orar 14.00-16.00, au 
fost prezentate scene în care personajele fumează și consumă băuturi, fiind astfel 
încălcate prevederile art. 15 alin. (1) din Codul audiovizualului, conform cărora este 
interzisă difuzarea în intervalul orar 6,00 - 20,00 de programe audiovizuale de studio 
sau realizate în direct în care se fumează, se consumă băuturi alcoolice ori se prezintă 
acte de comportament vulgar, trivial, obscen. 

Mai mult, Consiliul a constatat că radiodifuzorul PRO TV, a difuzat acestă ediție a 
emisiunii în data de 14.10.2020, de la ora 20:30 și în data 15.10.2020 de la ora 21:32, 
în stânga ecranului sus, apărând textul PREMIERĂ, în stânga ecranului jos: Sigla 
Ferma orășeni vs săteni și în dreapta ecranului jos #Ferma 12, genericul de început 
fiind însoțit de textul: Acest program este interzis copiilor sub 12 ani. Genul 
programului: Reality. Prin urmare postul PRO TV, la transmisia în premieră a acestei 
ediții a emisiunii, a difuzat-o cu semnul de avertizare „12”, iar conform art. 23 alin. (1) 
din Codul audiovizualului, aceasta poate fi difuzată după ora 20.00, or în data de 
18.10.2020, a fost redifuzată în intervalul orar 14.00-16.00, cu semn de avertizare AP, 
semn schimbat de radiodifuzor, pentru a permite redifuzarea acestei emisiuni în orice 
fără obligația respectării unui interval orar. 

De asemenea, membrii Consiliului, au constatat că, cele două spoturi de 
promovare ale serialului „Vlad”, difuzate postul PRO TV în ziua de 11.10.2020 au fost 
difuzate într-un interval orar necorespunzător, fără a respecta clasificarea serialului 
propriu zis.  

Acestea au conţinut violenţă fizică, psihică sau de limbaj violenţă extremă, ceea ce 
a avut drept consecinţă nerespectarea măsurilor de protecţie a copiilor în cadrul 
serviciilor de programe. 

Astfel, spoturile de promovare ale serialului încadrat cu semnul de avertizare „12”, 
au fost difuzate în intervalul orar 11:00 – 12:00. 

În aceste condiţii, raportat la conţinutul acestuia şi la criteriile de clasificare, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul ar fi trebuit să difuzeze și cele două 
clipuri de promovare la orele permise, respectiv între orele 22.00-6.00, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 23 alin. (1) teza a doua, din Codul audiovizualului. 

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că nerespectarea de 
către radiodifuzor a prevederilor legale în materia protecţiei copiilor este de natură să 
afecteze dezvoltarea fizică, mentală şi morală a acestora, avându-se în vedere nevoia 
de protecţie şi de îngrijire specială, generată de lipsa de maturitate fizică şi intelectuală. 

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea 
radiodifuzorului cu somație publică.   

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

În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
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Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 

 

DECIZIE: 
 

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. PRO TV S.R.L. licenţa audiovizuală  
nr. S-TV 02.7/19.12.1995 şi decizia de autorizare nr. 163.1-8/26.04.2005 pentru postul 
PRO TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru 
încălcarea prevederilor art. 15 și ale art. 23 alin. (1) raportat la art. 19 alin. (1) și (2),  
lit. b), și c) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, 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 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 PRO TV cu somaţie 
publică, deoarece în cadrul edției emisiunii „Ferma, orășeni vs. țărani” difuzată în data 
de 18.10.2020, în intervalul orar 14.00-16.00, au fost prezentate scene în care 
concurenții fumează și consumă băuturi, fiind astfel încălcate prevederile art. 15 din 
Codul audiovizualului, conform cărora este interzisă difuzarea în intervalul orar 6,00 - 
20,00 de programe audiovizuale de studio sau realizate în direct în care se fumează, 
se consumă băuturi alcoolice ori se prezintă acte de comportament vulgar, trivial, 
obscen. 

De asemenea, radiodifuzorul a mai fost sancționat și pentru încălcarea 
dispoziţiilor art. 23 raportate la art 19 din Codul audiovizualului, deoarece, spoturile de 
promovare ale serialului „Vlad”, au fost difuzate la ore necorespunzătoare, altele decât 
cele ale încadrării acestui serial. Acestea au conţinut în mod repetat violenţă fizică, 
psihică sau de limbaj, ceea ce impunea încadrarea lor ca programe interzise minorilor 
sub 12, ce pot fi difuzate numai după  orele 20.00.” 

  
PREȘEDINTE, 

 
MARIA MONICA GUBERNAT 

 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 


