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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
Autoritate  publică  autonomă 

Bucureşti, ROMÂNIA 
Bd. Libertăţii  nr.14,    sector 5,   cod 050706 

  Fax: (004)021-305.53.54  Tel./fax: (004)021-305.53.56    
www.cna.ro                       e-mail : cna@cna.ro 

Decizia nr. 203 din 25.04.2017
privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. INDUSTRIAL PROINVEST S.R.L.
Petroșani, Str. Aviatorilor, bl. 16, sc. Sc, ap. 3, jud. Hunedoara, CUI: 15361836

FAX: 0254.544.200

- pentru postul de televiziune KAPITAL TV
Petroșani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 122, parter

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 aprilie 2017, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecț ie în baza
verificării proprii, efectuate de inspectorul audiovizual în perioada
27 ianuarie – 2 februarie 2017, a programelor postului KAPITAL TV.

Postul de televiziune KAPITAL TV aparţine radiodifuzorului
S.C. INDUSTRIAL PROINVEST S.R.L. (licenţa audiovizuală
nr. TV-C 581.3/22.02.2011 eliberată la 03.11.2016, decizia de autorizare
nr. 1781.2-1/07.04.2016 eliberată la 03.11.2016).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat
că radiodifuzorul S.C. INDUSTRIAL PROINVEST S.R.L. a încălcat prevederile
articolelor 35 alin. (1). 42¹ (1) și 54 (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate:
-art. 35 alin. (1):Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping
dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute; în cazul
televiziunii publice durata acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore
date.
-art. 42¹ alin. (1):Persoanele cu handicap de auz au dreptul de acces la serviciile
media audiovizuale, în funcţie de posibilităţile tehnologice.
-art.54 (2):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).

Conform raportului de monitorizare, programul postului KAPITAL TV a fost
monitorizat în perioada 27 ianuarie-02 februarie 2017.

Astfel cum rezultă din raportul de monitorizare, în perioada
27.01.-02.02.2017, s-au depăşit cele 12 minute de publicitate/oră admise de lege în
următoarele intervale orare :

Data Interval orar Minute publicitate
27 ianuarie 2017 17:00-18:00 17 min 45 sec
27 ianuarie 2017 19:00-20:00 14 min 16 sec
27 ianuarie 2017 20:00-21:00 14 min 02 sec
27 ianuarie 2017 23:00-24:00 12 min 40 sec
28 ianuarie 2017 01:00-02:00 14 min 02 sec
28 ianuarie 2017 15:00-16:00 14 min 16 sec
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28 ianuarie 2017 17:00-18:00 14 min 02 sec
28 ianuarie 2017 18:00-19:00 14 min 02 sec
29 ianuarie 2017 16:00-17:00 14 min 02 sec
30 ianuarie 2017 17:01-18:01 24 min 26 sec
30 ianuarie 2017 20:01-21:01 12 min 27 sec
30 ianuarie 2017 21:01-22:01 21 min 33 sec
30 ianuarie 2017 22:01-23:01 16 min 28 sec
30 ianuarie 2017 23:01-24:01 12 min 39 sec
31 ianuarie 2017 07:01-08:01 21 min 30 sec
31 ianuarie 2017 15:01-16:01 12 min 25 sec
31 ianuarie 2017 17:01-18:01 23 min 41 sec
31 ianuarie 2017 21:01-22:01 19 min 14 sec
01 februarie 2017 15:01-16:01 13 min 15 sec
01 februarie 2017 23:01-24:01 13 min 42 sec
02 februarie 2017 11:01-12:01 13 min 04 sec
02 februarie 2017 16:02-17:02 12 min 20 sec
02 februarie 2017 18:02-19:02 14 min 13 sec
02 februarie 2017 21:02-22:02 20 min 38 sec
03 februarie 2017 11:02-12:02 13 min 02 sec

Având în vedere datele prezentate în tabel, Consiliul a constatat că în perioada
27.01.-02.02.2017 radiodifuzorul nu a respectat durata permisă difuzării publicităţii în
cadrul programelor audiovizuale.

Astfel, deşi art. 35 din Legea audiovizualului prevede că proporţia de spoturi
publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate
depăşi 12 minute (720 de secunde), radiodifuzorul a depăşit numărul de minute
menţionate.

De asemenea, din analizarea conț inutului raportului de monitorizare, Consiliul
a constatat că radiodifuzorul a încălcat dreptul de acces la serviciile media
audiovizuale, în funcţie de posibilităţile tehnologice, persoanelor cu handicap de
auz, prin neîndeplinirea obligaț iilor art. 42¹ alin. (1) din Legea audiovizualuilui.

Astfel, Consiliul a reț inut în sarcina radiodifuzorului faptul că în perioada
monitorizată în niciun program al acestuia nu s-a respectat dreptul de acces la
serviciile media audiovizuale al persoanelor cu handicap de auz.

După analizarea conț inutului raportului de monitorizare, Consiliul a reț inut în
sarcina radiodifuzorului și nerespectarea formatului de principiu și al serviciului de
programe și structura programelor.

În raportul de monitorizare a fost prezentată situaț ia reală comparativ cu
formatul de principiu și structura serviciului de programe aprobată de CNA la data
monitorizării, rezultând următoarea situaț ie de fapt:

Orarul de emisie zilnică:
Aprobat: Luni 00.00-24.00
Marț i 00.00-24.00
Miercuri 00.00-24.00
Joi 00.00-24.00
Vineri 00.00-24.00
Sămbătă 00.00-24.00
Duminică 00.00-24.00;

Real: Luni 00.00-01.45; 07.30-24.00
Marț i 00.00-03.20; 07.20-24.00
Miercuri 00.00-03.20; 07.30-24.00
Joi 00.00-03.20; 07.30-24.00
Vineri: 00.00-03.20; 07.20-24.00
Sâmbătă 00.00-04.20; 09.00-24.00
Duminică 00.00-03.20; 09.00-24.00
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Total minute de difuzare program local:
10080 min./săptămână

Total minute de difuzare program local:
8135 min./săptămână

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

Aprobat
(%)

Real
(%)

Producţie proprie 65% 25,27%
Producţii audiovizuale ale altor producători 20% 55,43%
Programe retransmise 15% 19,30%

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

Aprobat
(%)

Real
(%)

Programe de informare 40% 29,32%
Programe educative 20% 0%
Programe culturale 20% 8,5%

I.CONSTATĂRI

În săptămâna 27.01-03.02.2017 am monitorizat programul KAPITAL TV, după
înregistrările martor proprii. Ultima anexă a structurii serviciului de programe a fost
aprobată de C.N.A. la 03.11.2016.

În urma monitorizării am constatat următoarele:
În săptămâna monitorizată programul postului a fost alcătuit din 8135 minute

program local şi 1945 minute program retransmis-KAPITAL FM Petroșani.
Formatul de principiu al serviciului de programe a fost și este GENERALIST,

alcătuit în principal din emisiuni informative (ştiri locale , sportive, reportaje locale și
regionale, programme tip talk-shhow) emisiuni culturale, emisiuni
creștine(religioase), filme documentare, desene animate şi divertisment bazat pe
videoclipuri muzicale de toate genurile.

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

 Buletinele de ştiri regionale intitulate “INFO Kapital “ au fost difuzate de
luni până vineri şi au cuprins informaţii din judeţele :Hunedoara, Gorj,
Carş-Severin, Alba, Timiş, Arad. Total minute de știri monitorizate : 364 din
care 180 în reluare ;

 Emisiunile tip talk-show pe teme diverse (economie, afaceri, administraţie,
social, politic etc) cu durata cuprinsă între 30 și 60 minute/emisiune,
moderate de Mircea Goian ,Sergiu Poliopol, Adina Păduraru, Andreea
Bogdan sau Cornel Pintea au fost difuzate sub denumirile : “VORBEŞTE
LUMEA“, “EDIŢIE SPECIALĂ“, “CEALALTĂ CAPITALĂ“, “LUMEA
NOASTRĂ“, “SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII“, “KAPITAL SPECIAL“ și au
adus în discuț ie principalele evenimente din Deva, Valea Jiului, Alba Iulia
sau Sebeș. Total minute monitorizate : 2022 din care 1123 în reluare ;

 50% din programul informativ al postului constă în reluări.
2. Programele culturale ale staţiei KAPITAL TV s-au difuzat sub denumirea
“ PUNCTE

CARDINALE “ ,“LEGENDELE FILMULUI“ și piese de teatru de la “TEATRUL DE
ARTA DEVA“ însumând 692 minute monitorizate /săptămână.

3. Nu s-au difuzat programe educative în săptămâna monitorizată.
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4. Postul KAPITAL TV a difuzat în săptămâna monitorizată și filme
documentare sub genericul : ” MARILE ORAȘE”, JURNAL DE CĂLĂTORII”,
”ZIG-ZAG” documentare gen magazin turistic în conț inutul cărora s-a regăsit și
componenta culturală. Deasemeni postul regional a difuzat o emisiune creștină
intitulată ”Mesaj pentru suflet” și emisiuni de divertisment bazate pe muzică de
toate genurile sub genericul :”CLUB R”, ”DRAGU MI-I LUMEA ȘI VIAȚA”, MUSIC
NEWS” sau ”BOX OFFICE”.

5. Publicitatea difuzată respectă reglementările C.N.A. privind conţinutul
mesajelor publicitare.

Astfel, potrivit raportului, radiodifuzorul transmite programe producț ie proprie în
proporţie de 65% în condiţiile în care în structura aprobată de Consiliu erau alocate
25,27% de procente, iar programele audiovizuale ale altor producători, aprobate în
proporț ie de 20%, sunt transmise în proporț ie de 55,43%.

Programele informative sunt transmise în mod real în proporț ie de 29,32%,
fiind aprobate în proporț ie de 40%, iar programele educative și culturale sunt
aprobate în proporț ie de 40% fiind transmise în mod real în proporț ie de 8,5%.

S-a mai constatat că programele de divertisment și alte tipuri de programe
reprezintă 100% faţă de 55% cât prevede grila aprobată.

Faţă de aspectele prezentate, membrii Consiliului au constatat că în perioada
27.01-02.02.2017 radiodifuzorul S.C. INDUSTRIAL PROINVEST S.R.L. nu a
respectat formatul de principiu al serviciului de programe şi structura de programe
aprobată de CNA la data de 03.11.2016.

Or, conform prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, furnizorii
de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru
orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi
structura programelor. Numai după acest moment, radiodifuzorul avea dreptul să
difuzeze efectiv programele într-un format de principiu şi structură de programe
modificate.

Având în vedere timpul total al depăşirilor, nerespectarea structurii serviciului
de programe, precum şi faptul că radiodifuzorul a încălcat dreptul persoanelor cu
handicap de auz accesul la serviciile media audiovizuale, Consiliul a propus
sancţionarea acestuia cu amendă în cuantum de 10.000 de lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului pentru încălcarea
dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) și h), alin. (2) şi alin. (4) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. INDUSTRIAL PROINVEST S.R.L. titular al licenţei
audiovizuale nr. TV-C 581.3/22.02.2011 eliberată la 03.11.2016, decizia de
autorizare nr. 1781.2-1/07.04.2016 eliberată la 03.11.2016, pentru postul de
televiziune KAPITAL TV se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei
pentru încălcarea prevederilor art. 35 alin. (1), 42¹ alin. (1) și 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 nr. 504/2002, cu
modificările şi completările, radiodifuzorul S.C. INDUSTRIAL PROINVEST S.R.L.
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 amendă de 10.000 de lei, întrucât, în perioada 27.01.-02.02.2017
radiodifuzorul nu a respectat durata permisă difuzării publicităţii în cadrul programelor
audiovizuale., depășind limita de 12 minute permise într-un interval de o oră de Legea
audiovizualului și pentru nerespectarea formatului de principiu al serviciului de
programe şi structura de programe aprobată de CNA la data de 03.11.2016,
încălcând prevederile art. 54 din aceeași lege.

De asemenea, sancţiunea a fost aplicată şi pentru că radiodifuzorul a încălcat
dreptul persoanelor cu handicap de auz accesul la serviciile media audiovizuale,
fapt ce contravine prevederilor art 42¹ din Legea audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu, Dumitru Ciobanu


