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 Decizia nr. 37 din 05.01.2022 

privind sancționarea cu somație  a S.C. NICOLPET-TV S.R.L., 
Trestiana, Com Grivița, jud. Vaslui 

CUI:  14902526    
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 5 ianuarie 2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului 
a analizat rapoartele întocmite de Serviciul inspecție în baza în baza controalelor la stațiile cap 
de rețea din localitățile Trestiana, Iana și Perieni, județul Vaslui, aparţinând                 SC 
NICOLPET-TV SRL. 

Distribuitorul de servicii S.C NICOLPET-TV S.R.L. deţine avizele de retransmisie: 
A0025.1/28.04.2005, A5061.2/10.01.2013 și A5523/30.05.2006, pentru localitățile Trestiana, 
Iana și Perieni, județul Vaslui. 

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, întocmit în urma controalelor 
efectuate de inspectorul CNA în data de 11.08.2021, membrii Consiliului au constatat că 
distribuitorul de servicii S.C. NICOLPET-TV S.R.L. a încălcat articolele 82  
alin. (1) și (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare 
și 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 Legii audiovizualului: 
-  art. 82 alin. (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de 

comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia 
să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate 
publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără 
condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, 
în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, 
precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin 
acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru 
radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă. 

(2) Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, 
să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo 
unde acestea există; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei. 

Conform Deciziei CNA nr. 72/2012  alocarea în frecvenţă a serviciilor de programe se 
face cu respectarea următoarelor cerinţe: 

-serviciile de programe de televiziune se grupează în funcţie de categoria lor tematică; 
Astfel, conform rapoartelor de monitorizare, 
Aviz de retransmisie A0025.1/28.04.2005.  
„În ziua de 11.08.2021,  m-am deplasat în localitatea Trestiana, judeţul Vaslui, unde am 

efectuat un control la stația cap de rețea cu denumirea NICOLPET-TV, aparţinând  SC 
NICOLPET TV SRL,. Am constatat următoarele: 

ANALOGIC 
Sunt retransmise un nr. de 33 de programe în sistem analogic: TVR IAȘI, 

REALITATEA PLUS,TVR 3, ANTENA 3, TARAF TV, NAȚIONAL TV,TVR 1 HD, DIGI 24, 
ANTENA 1, VIASAT HISTORY, LOOK SPORT+, PROGOLD, FILM CAFE, PRO TV, 
BOLLYWOOD TV, LOOKSPORT HD, PROCINEMA, PROX, AMC, MINIMAX, PRO-2, TV 
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1000, TVR 2, MOLDOVA TV, HAPPY CHANNEL, TRINITAS TV, ANTENA STARS, 
FAVORIT TV, TV PAPRIKA, B1 TV, PRIMA TV, ROMÂNIA TV, TV 5. 

Prin comparație cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de C.N.A. la data de 
13.05.2021:  

-programe existente în Aviz, cu acorduri valabile,  dar neretransmise în reţea la 
data controlului  

-2 „MUST CARRY” – APOLLONIA TV (regional), KISS TV. 
- nu sunt retransmise programe 18+:  
- sunt  retransmise programele SRTV:  TVR 1,TVR 2,TVR 3, TVR IAȘI. 
- se retransmite programul TV 5. 
- nu se retransmite programul regional:  APOLLONIA TV. 
- se retransmite programul regional MOLDOVA TV. 
- nu funcționează program propriu (nu deține LA și DAA) 
             Aviz de retransmisie A5061.2/10.01.2013 
În ziua de 11.08.2021,  m-am deplasat în localitatea Iana, judeţul Vaslui, unde am 

efectuat un control la stația cap de rețea cu denumirea NICOLPET-TV, aparţinând  SC 
NICOLPET TV SRL. Am constatat următoarele: 

ANALOGIC 
Sunt retransmise un nr. de 30 programe în sistem analogic: TVR 3, TV5, FILM 

CAFE, PROGOLD, BOLLYWOOD TV, ROMÂNIA TV, TVR 1, FAVORIT TV, ANTENA 
STARS, ANTENA 1, LOOK SPORT, AMC, PRIMA TV, TVR 2, PRO TV, NAȚIONAL TV, 
REALITATEA PLUS, PRO-X, PRO 2, ANTENA 3, LOOKSPORT +, TV PAPRIKA, HAPPY 
CHANNEL, TARAF TV, TVR IAȘI, MINMAX, TV 1000, FILM CAFE, DIGI 24, TRINITAS TV, 
B1TV. 

Prin comparație cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de C.N.A. la data de 
13.05.2021:  

-programe existente în Aviz, cu acorduri valabile,  dar neretransmise în reţea la 
data controlului  

-1–PROCINEMA. 
-3 „MUST CARRY” – KISS TV (raportat la 34 de programe din structura ofertei de servicii 

de programe retransmise aprobată), MOLDOVA TV (regional), APOLLONIA TV (regional). 
- nu sunt retransmise programe 18+:  
- sunt  retransmise programele SRTV:  TVR 1,TVR 2,TVR 3, TVR IAȘI. 
- se retransmite programul TV 5. 
- nu se retransmit programele regionale:  MOLDOVA TV, APOLLONIA TV. 
-     nu funcționează program propriu (nu deține LA și DAA) 
Aviz de retransmisie A5523/30.05.2006. 
În ziua de 11.08.2021,  m-am deplasat în localitatea Perieni, judeţul Vaslui, unde am 

efectuat un control la stația cap de rețea cu denumirea NICOLPET-TV, aparţinând  SC 
NICOLPET TV SRL. Am constatat următoarele: 

ANALOGIC 
Sunt retransmise un nr. de 32 programe, în sistem analogic: LOOKSPORT, ZU TV, 

TVR 3, TARAF TV, TV PAPRIKA, ROMÂNIA TV, FAVORIT TV, LOOKSPORT+, ANTENA 
1, ANTENA 3, PRIMA TV, TVR 2, PRO TV, NAȚIONAL TV, AMC, FILM CAFE, TV 1000, 
PRO 2, PROCINEMA, BOLLYWOOD TV, PROGOLD, TVR 1, ANTENA STARS, B1 TV, 
TRINITAS TV, REALITATEA PLUS, HAPPY CHANNEL, PRO X, VIASAT HISTORY, 
MINIMAX, TV 5, TVR IAȘI. 

Prin comparație cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de C.N.A. la data de 
13.05.2021:  

 

-programe existente în Aviz, cu acorduri valabile,  dar neretransmise în reţea la 
data controlului  

-4 „MUST CARRY” –  DIGI 24, KISS TV, MOLDOVA TV (regional), APOLLONIA TV 
(regional). 

- nu sunt retransmise programe 18+:  
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- sunt  retransmise programele SRTV:  TVR 1,TVR 2,TVR 3, TVR IAȘI. 
- se retransmite programul TV 5. 
- nu se retransmit programe regionale:  MOLDOVA TV, APOLLONIA TV. 
- nu funcționează program propriu (nu deține LA și DAA) 
- Pe de altă parte, a fost constatată și neretransmiterea în rețelele de comunicații 

electornice din unele localități fie a unor programe obligatorii (cum ar fi TVR3, TVR Iași și 
TV5), fie a unor programe regionale sau locale, așa cum rezultă din rapoarte.  

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
distribuitorul de servicii, nu retransmitea programe din lista obligatorii la retransmisie și nici 
programe regionale sau locale, încălcând astfel prevederile art. 82 alin. (1) și (2) din Legea 
audiovizualului. 

De asemenea, Consiliul a constatat că distribuitorul de servicii S.C NICOLPET-TV S.R.L 
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, deoarece serviciile de programe de 
televiziune nu au fost grupate în funcţie de categoria lor tematică. 

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus, cu respectarea condiţiilor de 
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, sancţionarea distribuitorului de servicii cu somaţie publică de intrare 
în legalitate. 

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate 
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) și ale art. 91  
alin. (1) şi alin. (2) 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 NICOLPET-TV S.R.L (deținător al avizelor de 

retransmisie A0025.1/28.04.2005, A5061.2/10.01.2013 și A5523/30.05.2006, pentru 
localitățile Trestiana, Iana și Perieni, județul Vaslui) se sancţionează cu somaţie publică, 
pentru încălcarea  dispozițiilor  art. 82 alin. (1) și (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale 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 
 
 


