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Decizia nr. 257 din 10.05.2022 

privind amendarea cu 10.000 lei  a S.C. RCS & RDS S.A., 
BUCUREŞTI , Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building,  

faza I, etaj 2, sector 5,    office@rcs-rds.ro 
CUI  5888716   Fax: 0314004441 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10.05.2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de constatare întocmit de Direcția Control, Serviciul 
inspecție, în urma controlului efectuat de inspectorul territorial, la sediul stației centrale 
RCS&RDS din localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj, în baza sesizării formulată de S.C. 
PAGINA CIUDATULUI S.R.L., înregistratâ la CNA cu nr. 4613/14.04.2022, referitoare 
la includerea și poziționarea tematică a serviciului de programe NCN CLUJ-
NAPOCA  în rețeaua RCS&RDS, constatându-se următoarele: 

Conform raportului de constatare, în data de 15.04.2022 a fost efectuată o 
verificare la sediul stației centrale RCS&RDS din localitatea Cluj-Napoca și a fost 
constatată următoarea poziționare a posturilor NCN CLUJ-NAPOCA (post local-TV-C 
839) și NCN (post național aflat în lista must-carry pe locul 34-TV-C 840): 

În sistem ANALOGIC:  
-NCN (post național aflat în lista must-carry pe locul 34) nu este retransmis în grila 

analogică a operatorului RCS&RDS. Se retransmit 53 de programe în sistem analogic 
nefiind obligatorie retransmisia postului, conform poziționării în lista must carry. 

- NCN CLUJ-NAPOCA (post local), se situează la poziția 45. Acesta se află 
grupat alături de următoarele programe: ALEPH NEWS (43-informativ), TVR CLUJ 
(44-generalist), NCN CLUJ-NAPOCA (45 - informativ), TVR 3 (46-generalist), 
ANTENA STARS (47- generalist).  

În sistem DIGITAL 
- NCN (post național aflat în lista must-carry pe locul 34), se situează la poziția 

141. Acesta se află grupat alături de următoarele programe: CANAL 33 (136-
business), PROFIT NEWS (137-știri și informații), B1 HD (138-știri și publicistică), 
ALEPH NEWS (139-informativ), NEWS ROMÂNIA (140-generalist), NCN (141- 
informativ), NAȘUL TV (142- publicistică), LINK PRESS (143-generalist), CNN (144-), 
BBC WORLD NEWS (145), CGTN (146); 

- NCN CLUJ-NAPOCA (post local), se situează la poziția nr. 150. Acesta se află 
grupat alături de următoarele programe: TVR CLUJ (147- generalist), ERDELY TV 
(148- generalist), ARDEAL TV (149- generalist), NCN CLUJ-NAPOCA (150- 
informativ), TURDA TV (151- generalist). 
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Formatul de principiu al serviciilor de programe NCN și NCN CLUJ-NAPOCA este 
tematic- Informativ. 

Mențiuni:  
A fost comunicat reprezentantului distribuitorului de servicii, rezultatele raportului 

de constatare. 
Distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. deține avizul de retransmisie 

A6721.16.08.07.2021,Cluj-Napoca, jud. Cluj. 
Analizând concluziile și aspectele prezentate raportul de constatare întocmit de 

Direcția Control, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. RCS 
& RDS S.A. a încălcat prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Decizia CNA nr. 72/2012 
privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, cu modificările 
şi completările ulterioare, potrivit cărora, alocarea în frecvenţă a serviciilor de 
programe se face cu respectarea următoarelor cerinţe: 

a) serviciile de programe de televiziune se grupează în funcţie de categoria lor 
tematică; 

În fapt, conform raportului de constatare, programul NCN și NCN CLUJ-NAPOCA 
nu s-au regăsit  în grupul tematic al programelor de știri/informative, nici în sistem 
digital și nici în sistem analogic, în rețeaua de comunicații electronice din Cluj-Napoca, 
jud. Cluj. 

Față de această situație, Consiliul a reținut că distribuitorul de servicii  
S.C. RCS & RDS S.A. nu respectă obligația legală prevăzută de art. 4 alin. (2)  
lit. a) potrivit cărora alocarea în frecvenţă a serviciilor de programe de televiziune, în 
sensul alocării, la nivelul fiecărei rețele de telecomunicații pentru care deține 
aviz de retransmisie, conform structurii de servicii depuse la CNA, a frecvenței 
pentru retransmiterea serviciilor de programe NCN și NCN Cluj Napoca – cu 
formatul de principiu tematic informativ, în cadrul aceluiași grup al categoriei 
tematice, respectiv știri/informativ, situație în care s-a propus sancționarea cu 
amendă de 10.000 lei.  

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, de faptul că distribuitorul de 
servicii a fost anterior sancționat pentru încălcarea acelorași prevederi cu două somații 
publice prin Deciziile nr. 436/23.11.2021 și 38/05.01.2022 și cu o amendă de 10.000 
lei prin Decizia nr. 458/15.12.2021, membrii Consiliului au propus sancționarea 
acestuia cu amendă în cuantum de 10.000 lei. 

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

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului                 nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, și ale art. 16 din Decizia CNA nr. 
72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1. Distribuitorul de servicii  S.C. RCS & RDS S.A. (aviz de retransmisie 
A6721.16.08.07.2021, pentru localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj) se sancţionează cu 
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amendă de 10.000 lei pentru încălcarea  dispozițiilor  art. 4 alin. (2) lit. a) din Decizia 
CNA nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, 
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. 

 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 

 
 

 
 
 
 

         
       

 


