
Decizia nr. 1058/21.11.2019
privind somarea  SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE

București, Str. General H. M.. Berthelot, nr. 60-64, sect. 1
CUI: 8296093, FAX: 021.3121056

- pentru postul ANTENA SIBIULUI
Sibiu, jud. Sibiu

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 noiembrie 2019, Consiliul Naţional 
al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la
respectarea  structurii  de  programe  aprobate  radiodifuzorului  SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE.

Postul ANTENA SIBIULUI aparţine radiodifuzorului SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE RADIODIFUZIUNE (licenţă  audiovizuală  nr.  R701.3/03.11.2005,  decizie  de
autorizare nr. 1363.0-1/05.11.2007).

 În  urma  analizării  raportului  de  monitorizare,  membrii  Consiliului  au
constatat  că  radiodifuzorul  SOCIETATEA  ROMÂNĂ  DE  RADIODIFUZIUNE 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 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.

În  fapt,  din  raportul  întocmit  de  Serviciul  Inspecţie,  în  urma monitorizării
programului postului ANTENA SIBIULUI din Sibiudifuzat în perioada 2-08.09.2019,
s-au constatat următoarele:

În fapt, în urma monitorizării emisiunilor difuzate de postul ANTENA SIBIULUI
din  Sibiu  în  perioada  2-08.09.2019,  s-a  constatat  că  formatul  de  principiu  al
serviciului de programe şi structura programelor nu corespund cu cele aprobate de
CNA la data de 13.08.2019. 

Astfel, faţă de formatul de principiu al serviciului de programe şi structura de
programe aprobate de CNA la data sus-menţionată, postul  ANTENA SIBIULUI din
Sibiu a  difuzat  în  perioada  monitorizată,  respectiv  2-08.09.2019  ,   următoarea
structură de programe: 



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

Observaţii  
Monitorizare publicitate şi teleshopping

Producţie proprie: 
Aprobat: 30 %    Real: 37,35 % 

Producţii audiovizuale ale altor producători:     
Aprobat: 70 %    Real: 62,65 %

Programe retransmise:
Aprobat: 0 %      Real: 0 %

Publicitate: 
Postul nu a difuzat publicitate şi nici spoturi noncomerciale.

Alte constatări privind conţinutul programului local:
Programul difuzat de postul de radio Antena Sibiului a cuprins:
Programe de informare:
- Ştirile Radio Antena Sibiului –  au fost difuzate de luni până vineri la

orele 06:00, 07:00, 11:00 şi 13:00 și au avut durata de 5-6 minute. 
Au conţinut 4-5 ştiri locale, câte o informaţie locală din sport şi 
prognoza meteo locală.

- Ştiri pe scurt – au conţinut titlurile principalelor ştiri din cadrul 
buletinului informativ.

- Informaţii locale şi externe, informații meteo, informații din sport, 
inserate în cadrul programului Bună Dimineaţa Sibiu.

Programe educative:
În cadrul programului Bună Dimineaţa Sibiu au fost transmise:
- Rubrica ”O vorbă bună” – a abordat următoarele subiecte: felul în 

care comunicăm, invidia, capacitatea de autocontrol, iertarea și 
conștiința curată. 

- Intervenție în care au fost prezentate bunele maniere la teatru, operă, 
film.

Programe de informare (%):
              Aprobat: 23 %     Real: 25,44 %

Programe educative (%): 
             Aprobat: 4 %        Real: 5,12 %

Programe culturale (%):
             Aprobat: 10 %      Real: 3,69 %

 

 

Astfel, potrivit raportului, radiodifuzorul transmite programele producție proprie
în proporţie de 37,35%, în condiţiile în care în structura aprobată de Consiliu erau
alocate 30,00%.
        Programele de informare sunt transmise în mod real în proporție de25,44%,
fiind aprobate în proporție de 23% iar programele audiovizuale ale altor producători
sunt  aprobate  în  proporție  de  70% fiind  transmise  în  mod  real  în  proporție  de
62,65%.

Faţă de acestă situaţie, 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 structura serviciului de
programe,  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 cu somaţie publică. 

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



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 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE (licenţă
audiovizuală  nr.  (licenţă  audiovizuală  nr.  R701.3/03.11.2005,  decizie  de
autorizare nr. 1363.0-1/05.11.2007) pentru postul ANTENA SIBIULUI din Sibiu 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, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14, din care o dată în
principala emisiune de ştiri, următorul text:

 „Consiliul  Naţional  al  Audiovizualului  a  sancţionat  cu  somaţie  publică
radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE, deţinător al postului
ANTENA  SIBIULUI  din  Sibiu,  deoarece nu  a  respectat  structura  programului
aprobată de CNA, încălcând, astfel, prevederile art. 54 din Legea audiovizualului.”

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

PREȘEDINTE
MARIA MONICA GUBERNAT

 Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări 
și Relații Europene

       Şef serviciu Ciobanu Dumitru


