
 
Decizia nr. 308 din 22.06.2022 

privind somarea S.C. ANGUS RESOURCES S.R.L. 
Popești Leordeni, Str. Eclipsei nr. 3, jud. Ilfov 

e-mail: gold@radiogoldfm.ro C.U.I. 38461729 
 

- pentru postul de radio GOLD FM București 
București, Str. Av. Mircea Zorileanu nr. 70, sector 1 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 iunie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit, de Direcția Monitorizare, în baza sesizării nr. 
174/06.01.2022 cu privire la ediția emisiunii ’’Life time coaching’’ din 03.01.2022, 
difuzată de postul de radio GOLD FM. 

Postul de radio GOLD FM aparţine S.C. ANGUS RESOURCES SRL (licenţa 
audiovizuală  nr. R 027.5/01.02.1993 eliberată la 13.05.2021 şi decizia de autorizare   
nr. 047.5/07.12.2021). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi audierii înregistrărilor, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile  articolelor 422 și 423  din 
Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare, potrivit 
cărora: 

“art. 422 - În cadrul difuzării în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a 
programelor care abordează tema violenţei domestice este obligatoriu să se asigure 
informarea victimelor violenţei domestice asupra existenţei numărului de telefon 
"Telverde destinat victimelor violenţei domestice". 

art. 423 - Informarea victimelor violenţei domestice asupra existenţei numărului de 
telefon "Telverde destinat victimelor violenţei domestice", în cazul radiodifuzorilor, se 
realizează prin citirea textului "În caz de urgenţă, apelaţi numărul Telverde destinat 
victimelor violenţei domestice" însoţit de o menţiune cu numărul de telefon Telverde.” 

Redăm din raportul de monitorizare: 
 

“1. CONSTATĂRI 
 1.1 Postul de radio Gold FM, a difuzat în data de 03.01.2022,  între orele      

17:20 - 18:00, emisiunea „Life time coaching”, în cadrul căreia Raluca Moianu 
(realizatoare) a prezentat întrebări ale ascultătorilor, iar Felicia Caia (psihoterapeut; 
invitată în studio) a dat răspunsuri acestora. În cadrul din ediției din 03.01.2022 a 
emisiunii „Life time coaching”, la o întrebare a ascultătoarei Ana, prezentată de către 
Raluca Moianu (realizatoare; sel.1), privind situația în care a fost pusă de partenerul 
său, a răspuns Felicia Caia (psihoterapeut; invitată în studio). Menționăm că 
înregistrările monitorizate aparțin postului de radio Gold FM. 

sel.1-GoldFM 2022-01-03 17-30-00: 
Raluca Moianu (realizatoare, sel.1):  În „Life time coaching” curg întrebările. 

„Urmează să ne căsătorim, doar că ne-am certat rău și el m-a lovit. Și-a cerut 
scuze și a spus că n-o să se mai întâmple. Nu știm însă ce să cred și cu atât mai 
puțin ce să fac. Dacă mă mărit și ajung victima violenței domestice?”. Ana are 26 
de ani, se pregătește de căsătorie și se teme că va deveni victima soțului, 
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viitorului ei soț. E clar că e genul de fată care despre violența domestică a auzit 
doar în filme, la radio, la televizor, iar acum se confruntă cu o problemă pe care 
nu știe cum să o soluționeze. Ce zice psihologul? 

Felicia Caia (psihoterapeut; invitată în studio, sel.1, rep.00:39): Ana, cred cu 
tărie că un om poate greși. Cred cu tărie în a doua șansă și spun asta pentru că, 
viața este complicată. Trăim niște vremuri ciudate, suntem supuși unor tensiuni 
extraordinare. Dacă până acum iubitul tău nu a avut niciun fel de reacție violentă, 
dacă până acum nu ți-a trezit nicio suspiciune, hai să continuăm să îl analizăm, 
hai să vedem puțin în spatele acelui eveniment nefericit care poate fi legat de 100 
de mii de lucruri ce nu au mers bine în ziua respectivă. Nu da cu picioru’ unei 
relații de nu știu câți ani, dar oricum o relație suficient de puternică să ducă la o 
căsătorie. Doar pentru că a făcut un gest necugetat. Vorbește cu el, este foarte 
important să înțelegi ce-a simțit, ce-a determinat gestul respectiv, ce a declanșat 
în el furia aceea. Analizează exact ceea ce spune și instinctu’ tău va fi cel care îți 
va dicta pasul următor. Dar în principiu, tind să mai dau o a doua șansă, pentru că 
așa cum îți spuneam, viața nu este doar alb și negru, iar tensiunile prin care 
trecem, uneori ne fac să ne depășim anumite limite.”  

 

Analizând raportul de monitorizare și audiind fragmente din emisiune, membrii 
Consiliului au constatat că, pe parcursul acesteia, au fost prezentate sfaturile unei 
doamne psihoterapeut cu privire la relațiile de cuplu înainte de încheierea căsătoriei, în 
fapt răspunsuri la întrebările unei ascultătoare interesate de acest subiect. 

În acest context, ascultătoarea a cerut opinia psihoterapeutei în legătură cu decizia 
de a se căsători pe care urmează să o ia în condițiile în care viitorul soț a lovit-o, 
exprimându-și temerea că ar putea deveni victimă a violenței domestice, ulterior 
căsătoriei. 

Față de subiectul dezbătut, ce a avut ca temă violența domestică, membrii 
Consiliului au considerat că radiodifuzorul avea obligația de informare a publicului cu 
privire la existența numărului de telefon "Telverde destinat victimelor violenţei 
domestice", prin citirea textului "În caz de urgenţă, apelaţi numărul Telverde destinat 
victimelor violenţei domestice" însoţit de o menţiune cu numărul de telefon Telverde, 
astfel cum prevăd dispozițiile art. 422 și 423 din Legea audiovizualului. 

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancționarea radiodifuzorului cu somație publică de intrare de îndată în 
legalitate. 

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

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) și alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. ANGUS RESOURCES SRL (licenţa audiovizuală    nr. 
R 027.5/01.02.1993 eliberată la 13.05.2021 şi decizia de autorizare                     nr. 
047.5/07.12.2021 pentru postul GOLD FM) se sancţionează cu somație publică de 
intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor  articolelor 422 și 423  din 
Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și 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 
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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 (3) 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 
06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, pe postul GOLD FM, 
următorul text: 

 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio GOLD FM cu 

somație publică, deoarece, pe parcursul emisiunii Life time coaching, difuzată în ziua de 
03 ianuarie 2022, în contextul discutării unui subiect referitor la violența domestică, 
radiodifuzorul avea obligația de informare a publicului cu privire la existența numărului 
de telefon "Telverde destinat victimelor violenţei domestice", prin citirea textului "În caz 
de urgenţă, apelaţi numărul Telverde destinat victimelor violenţei domestice" însoţit de o 
menţiune cu numărul de telefon Telverde, astfel cum prevăd dispozițiile art. 422 din 
Legea audiovizualului.” 

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

 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 
 

Întocmit,  
Serviciul Juridic, 

Reglementări și Relații Europene 
 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 
 


