
 
 

Decizia nr. 167 din 07.07.2021 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 7 iulie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza 
sesizărilor nr. 1209/01.02.2021, 1210/01.02.2021, 1211/01.02.2021, 
1285/03.02.2021, 1673/15.02.2021, 2239/04.03.2021, cu privire la difuzarea spotului 
pentru produsul „Pop Cola”, în perioadele 01-07.02.2021, respectiv 01-07.03.2021. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
CONSTATĂRI 
POP COLA, ABI, AROGANT - 30 SEC 
Dintre posturile de televiziune pentru care CNA deține înregistrări, conform datelor 

puse la dispoziție de KANTAR MEDIA, în perioadele 02-07.02.2021 și 01-07.03.2021, 
posturile Antena 1, Digi 24, DigiSport 1 au difuzat spotul menționat, cu durata de 
30 de secunde.  

Exemple de difuzare: Antena 1 (de exemplu 02.02.2021, ora 20:47), Digi 24 (de 
exemplu 01.03.2021, ora 20:27), DigiSport 1 (de exemplu 01.03.2021, ora 19:53). 

 
Descriere spot publicitar:  
La începutul spotului, în imagini s-a putut observa o rulotă inscripționată Pop Cola 

SHOP, în fața căreia mai multe persoane stăteau la coadă. Vânzătorul a așezat pe tejghea 
o doză inscripționată cu numele produsului promovat. Bărbatul care era primul la coadă a 
atins cu mâna doza menționată. Apoi, s-a putut observa o lumină, iar oamenii aflați la 
coadă au privit în direcția din care venea lumina. O mașină s-a oprit în dreptul rulotei, iar 
din ea a coborât Abi. Acesta s-a îndreptat spre vânzător, care i-a întins o doză. Abi a 
desfăcut doza, în timp ce mai mulți tineri aflați la coadă îl priveau atenți. În timp ce Abi 
savura conținutul dozei, unul dintre tineri a înghițit în sec. Apoi, Abi i-a remarcat, le-a 
zâmbit și i-a făcut un semn vânzătorului, ridicând două degete. Acesta i-a întins două 
doze inscripționate cu numele produsului, pe care Abi le-a luat și s-a întors, zâmbind, 
spre cei care stăteau la coadă. Abi și-a schimbat, brusc, expresia facială și s-a întors 
spre mașina cu care venise, fapt ce a provocat dezamăgirea tinerilor.  

Voce off: Plictisit de emoții fără gust? Pop Cola! Arogant de bună!  
În concordanță cu vocea din off, pe un fundal întunecat a fost scris numele 

produsului promovat. În următoarea imagine, s-a putut observa mâna lui Abi, care, din 
mașină, a vărsat conținutul unei doze, în timp ce oamenii aflați la coadă îl priveau. Pe 
ecran a apărut textul AROGANT DE BUNĂ. 

 
POP COLA, ABI, AROGANT - 45 SEC 
Dintre posturile de televiziune pentru care CNA deține înregistrări, conform datelor 

puse la dispoziție de KANTAR MEDIA, în perioada 01-07.02.2021, posturile DigiSport 1, 
Digi 24 au difuzat spotul menționat, cu durata de 45 de secunde.  

Exemple de difuzare: DigiSport 1 (de exemplu 01.02.2021, ora 20:51), Digi 24 (de 
exemplu 01.02.2021, ora 20:53). 

 
Descriere spot publicitar:  
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La începutul spotului, în imagini s-a putut observa o rulotă inscripționată Pop Cola 

SHOP, în fața căreia mai multe persoane stăteau la coadă. Vânzătorul a așezat pe tejghea 
o doză inscripționată cu numele produsului promovat. Bărbatul care era primul la coadă a 
atins cu mâna doza menționată. Apoi, s-a putut observa o lumină, iar oamenii aflați la 
coadă au privit în direcția din care venea lumina. O mașină s-a oprit în dreptul rulotei, iar 
din ea a coborât Abi. Acesta s-a îndreptat spre vânzător, care i-a întins o doză. Abi a 
desfăcut doza, în timp ce mai mulți tineri aflați la coadă îl priveau atenți. În timp ce Abi 
savura conținutul dozei, unul dintre tineri a înghițit în sec. Apoi, Abi i-a remarcat, le-a 
zâmbit și i-a făcut un semn vânzătorului, ridicând două degete. Acesta i-a întins două 
doze inscripționate cu numele produsului, pe care Abi le-a luat și s-a întors, zâmbind, 
spre cei care stăteau la coadă. Abi și-a schimbat, brusc, expresia facială și s-a întors 
spre mașina cu care venise, fapt ce a provocat dezamăgirea tinerilor.  

Voce off: Plictisit de emoții fără gust? Pop Cola! Arogant de bună!  
În concordanță cu vocea din off, pe un fundal întunecat a fost scris numele 

produsului promovat. În următoarea imagine, s-a putut observa mâna lui Abi, care, din 
mașină, a vărsat conținutul unei doze, în timp ce oamenii aflați la coadă îl priveau. Pe 
ecran a apărut textul AROGANT DE BUNĂ. 

 
Analizând spotul “Pop Cola”, transmis în perioadele 01-07.02.2021, respectiv 

01-07.03.2021, membrii Consiliului au constatat că acesta a fost difuzat cu 
încălcarea prevederilor art. 29 alin. (1) lit. h) și alin. (2) lit. c) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 120 
alin. (4) – prima teză din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conținutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare (Codul 
audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor art. 29 din Legea audiovizualului: 
(1) Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media 

audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii: 
h) să nu stimuleze comportamente indecente sau imorale 
(2) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să nu provoace nicio daună 

morală, fizică sau mentală minorilor şi, în special: 
c) să nu exploateze încrederea specială pe care minorii o au în părinţi, profesori 

sau alte persoane 
Conform normelor art. 120 alin. (4) – prima teză - din Codul audiovizualului, în 

publicitatea pentru alimente adresată minorilor este interzisă folosirea celebrităţilor, 
personalităţilor sau medicilor.  
 

Analizând și vizionând spotul, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul 
acestuia este prezentat un personaj (persoană cunoscută sub numele de Abi 
Talent, un cântăreț și un influencer, care se bucură de popularitate în mediul online 
și în rândul adolescenților), coborând  dintr-o mașină de lux și, ignorându-i pe cei 
care stau la coadă pentru cumpărarea produsului promovat,  se duce direct la 
vânzător, care îi oferă o doză de Pop Cola, pe care, ulterior, o varsă pe jos, în fața 
copiilor care își așteptau rândul. 

Astfel, în raport de conținutul spotului analizat, difuzat în perioadele 
menționate, Consiliul a constatat că protagonistul  se manifestă de o manieră 
arogantă, sfidătoare, lipsită de bun-simț, comportament care contravine regulilor de 
bună-cuviință, de natură a afecta minorii, în mod special.  

Sub acest aspect, și Consiliul Român pentru Publicitate (RAC) a stabilit că se 
încalcă normele de bun-simț, întrucât personajul afișează o atitudine arogantă, intră 
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în față la rând și aruncă băutura pe fereastra mașinii, astfel încât se poate considera 
că în spot se promovează un comportament antisocial în rândul tinerilor. 

Prin urmare, Consiliul a reținut că spotul promovează un comportament 
necorespunzător și dăunător pentru publicul minor, de natură a afecta dezvoltarea 
mentală și morală a acestora, avându-se în vedere încrederea specială pe care 
adolescenții o acordă unor persoane cu notorietate în domeniile în care activează, 
cum este și în acest caz, cu peste 650.000 de urmăritori pe Instagram, asimilând și 
imitând cu ușurință o asemenea atitudine că ar fi una normală. 

Or, potrivit prevederilor art. 29 din Legea audiovizualului, care reglementează 
expres condițiile de difuzare a comunicărilor comerciale, acestea trebuie să nu 
stimuleze comportamente indecente sau imorale, să nu provoace nicio daună 
morală, fizică sau mentală minorilor şi, în special, să nu exploateze încrederea 
specială pe care minorii o au în părinţi, profesori sau alte persoane. 

De asemenea, Consiliul a mai constatat și încălcarea  dispozițiilor art. 120, 
teza întâi a alineatului 4 din Codul audiovizualului, întrucât produsul Pop Cola, care 
este un aliment, este promovat de o persoană cu popularitate în rândul minorilor, în 
condițiile în care în publicitatea pentru alimente adresată minorilor este interzisă 
folosirea celebrităţilor, personalităţilor sau medicilor.  

Pentru aceste considerente, cu respectarea prevederilor art. 15 din 
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea în legalitate în privinţa 
spotului “Pop Cola”, în sensul ca acesta să respecte condiţiile specifice 
comunicărilor comerciale prevăzute de legislaţia audiovizuală. 

 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 


