
 
Decizia nr. 40 din 05.01.2022 

privind sancţionarea cu somaţie publică a S.C. TELEKOM ROMÂNIA  
COMMUNICATIONS S.A. 

cu sediul în BUCUREŞTI, P-ţa Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City Gate,  
et. 7-18 din Turnul de Nord, sector 1 

Fax: 0214005701;   0214005600 
e-mail: lucia.grigore@telekom.ro;   andrei.popovici@telekom.ro 

 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05.01.2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului          
a analizat raportul-sinteză întocmit de Direcţia Control cu privire la reţelele de comunicaţii 
electronice din mai multe localităţi aparţinând S.C. TELEKOM ROMÂNIA 
COMMUNICATIONS S.A. 

Distribuitorul de servicii S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.deţine 
următoarele avize de retransmisie: 

- A 7532/13.09.2012 pentru localitatea Ploieşti, jud. Prahova; 
- A 8063/05.04.2016 pentru localitata Tg. Ocna, jud. Bacău; 
- A 8083/21.06.2016 pentru localitatea Topliţa, jud. Harghita; 
- A 7839/19.06.2014 pentru localitata Baia Mare, jud. Maramureş; 
- A 8082/21.06.2016 pentru mai multe localităţi din jud. Satu Mare; 
- A 7527/13.09.2012 pentru localitatea Bacău, jud. Bacău; 
- A 8040/12.01.2016 pentru localitatea Tg. Lăpuş, jud. Maramureş; 
- A 8206/29.03.2018 pentru localitatea Tg. Jiu, jud. Gorj. 

 

Analizând raportul-sinteză prezentat de Direcţia Control, întocmit în urma controlului 
efectuat de inspectorii CNA în zilele de 21.10.2021 în Ploieşti, jud. Prahova, 14.10.2021 în 
Tg. Ocna, jud. Bacău, 27.10.2021 în Topliţa, jud. Harghita, 15.09.2021 în Baia Mare,          
jud. Maramureş, 14.09.2021 în mai multe localităţi din jud. Satu Mare, 16.09.2021 în  Tg. 
Lăpuş, jud. Maramureş, 14.10.2021 în Tg. Jiu, jud. Gorj şi 14.10. 2021 în Bacău, jud. Bacău 
la stațiile cap de reţea aparţinând S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A., 
membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii nu a  respectat prevederile art. 4 
alin. (2) din Decizia nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de 
retransmisie. 

 Potrivit dispoziţiilor invocate, 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 raport de aceste prevederi, membrii Consiliului au constatat că programele 
retransmise în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile menţionate nu au fost 
grupate în funcţie de categoria lor tematică, fapt ce contravine prevederilor invocate. 

Deşi distribuitorul de servicii a invocat diferite argumente prin punctele de vedere 
transmise CNA potrivit cărora “local se recepţionează în funcţie de echipamentul aflat la 
dispoziţie în capătul de reţea, respectiv (televizor)”, că “în analogic sunt recepţionate pe 
genuri, iar în digital sunt recepţionate ori alfabetic, ori în functie de frecvenţele televizorului,  
deoarece asa face aranjarea programelor echipamentul respectiv” motivat de faptul că 
“aceste echipamente (televizoare) au fost achiziţionate înainte de anii 2012-2014, când nu 
exista decizia de aranjare pe genuri, iar tehnologia folosită era mai veche”, că “abonaţii 
Telekom primesc programele aranjate pe genuri, că o parte din televizoarele de la capetele 
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de reţea TELEKOM sunt vechi, achiziţionate înainte de emiterea deciziei CNA de aranjare 
pe genuri”, că “programele sunt aranjate în ordine alfabetică”, întrucât “acesta este 
standardul televizorului”, că “programul Orizont TV a rămas din greşeală în grilă din vremea 
când era program regional”, că “începe grila cu Telekom Info , deoarece “este un program 
mai mult generalist în care apar emisiuni legate de Fashion, Auto Moto, prezentare filme 
care urmează să fie difuzate programele TV din grila Telekom. Nu este un canal propriu zis 
de Ştiri şi informaţii şi din această cauză începem grila cu el... ” etc. membrii CNA au 
apreciat că, la data controlului efectuat de inspectorii CNA, distribuitorul de servicii nu a 
respectat dispoziţiile legale invocate din Decizia nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare 
şimodificare a avizului de retransmisie 

   Prin urmare, constatând că distribuitorul de servicii a nesocotit prevederile legale cu privire la 
gruparea programelor retransmise în funcţie de categoria lor tematică şi, ţinând cont de criteriile 
de individualizare ale sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, 
membrii Consiliului au propus sancționarea radiodifuzorului cu somaţie publică. 

Supusă la vot, sancţiunea 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. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A., 
deţinătorul avizelor de retransmisie nr. A 7532/13.09.2012 pentru localitatea Ploieşti,         
jud. Prahova, A 8063/05.04.2016 pentru localitata Tg. Ocna, jud. Bacău, A 8083/21.06.2016 
pentru localitatea Topliţa, jud. Harghita, A 7839/19.06.2014 pentru localitata Baia Mare,    
jud. Maramureş, A 8082/21.06.2016 pentru mai multe localităţi din jud. Satu Mare,                       
A 7527/13.09.2012 pentru localitatea Bacău, jud. Bacău, A 8040/12.01.2016 pentru 
localitatea Tg. Lăpuş, jud. Maramureş, A 8206/29.03.2018 pentru localitatea Tg. Jiu,          
jud. Gorj, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate, pentru încălcarea 
dispoziţiilor  art. 4 alin. (2) din Decizia 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 BĂLAŞA-SORESCU 
 
 
 

 
Serviciul Juridic, Reglementări 

și Relații Europene, 
Şef serviciu Dumitru Ciobanu 

 
 


