
 
Decizia nr. 445 din 25.11.2021 

privind somarea S.C. ESTRADA TV S.R.L. 
Bucureşti, Aleea Textiliştilor nr. 9, bloc MY11, sc.1, parter, ap. 3, sector 3 

CUI 26605260 
E-mail: baikoandrei@yahoo.com; oceandreams.manager@gmail.com 

 
 

- pentru postul de televiziune eSTRADA TV – 
Televiziunea Zonei Metropolitane Bucureşti 

Bucureşti, Şos. Dudeşti-Pantelimon, nr. 1-3, et.2, sector 3 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 noiembrie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecție, cu privire la 
modalitatea de transmitere a programelor postului eSTRADA TV și a locației  studioului 
acestui radiodifuzor. 

Postul de televiziune eSTRADA TV aparţine S.C. ESTRADA TV S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 315/16.12.2014 şi decizia de autorizare nr. 1915.3/03.05.2017). 

În urma analizării rapoartele întocmite de Serviciul Inspcție, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul S.C. ESTRADA TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 17 alin. 
(1) din Decizia nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire 
a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia 
celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de 
programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori, cu 
modificările şi completările ulterioare, conform cărora, radiodifuzorii au obligaţia să 
aducă la cunoştinţa CNA, în scris, orice modificare apărută în datele cuprinse în licenţa 
audiovizuală şi în decizia de autorizare audiovizuală. 

Potrivit raportului întocmit de Serviciul Inspecție, în baza primului doilea control la 
sediul radiodifuzorului „în data de 17.11.2021 am contactat telefonic persoana de 
contact(dl.Remus Rădoi) desemnată prin mail-ul transmis la cna@cna.ro în 16.11.2021 
ora 12:10 PM. Acesta a precizat ca la sediul autorizat nu mai există majoritatea dotărilor 
initiale acestea fiind mutate la adresa situată în str. I.C. Brătianu 29-33 (magazín 
Cocor), etaj 4, sector 3, Bucuresti, prin urmare nemaiavând sens efectuarea unor 
verificări la sediul autorizat din București, Șos. Dudești-Pantelimon 1-3, et.2, sector 3.  

Ca urmare ne-am deplasat în jurul orei 11:00 AM la sediul indicat de dl.Remus 
Rădoi, unde am efectuat un control. În urma acestui control am identificat echipamente 
tehnice, spații redacționale și de studiou conform imaginilor atașate.  

Dl. Remus Rădoi a declarat că la sediul autorizat situat în Bucuresti, Șos. Dudești-
Pantelimon 1-3, et.2, sector 3, au rămas deocamdată calculatorul MCR, aproximativ    
10 spoturi(reflectoare), decoruri și o parte din regia de emisie(imagini atașate), 
necesare continuării difuzării serviciului de programe.  

Reprezentantul desemnat a menționat că va depune la CNA în viitorul apropiat, 
dosar de solicitare de modificare a deciziei de autorizare audiovizuală pentru noua 
locație a studioului.  



Reprezentantul desemnat a declarat că emisia postului nu se mai realizează prin 
SATELIT, ci doar prin fibra optică către distribuitorul SC RCS&RDS SA. De asemenea, 
a menționat că se poartă discuții în vederea retransmisiei și cu distribuitorul 
VODAFONE ROMÂNIA. Procesul verbal întocmit la sediul situat în București, str. I.C. 
Brătianu 29-33 (magazín Cocor), etaj 4, sector 3, a fost semnat din partea                  
SC ESTRADA TV SRL de persoana desemnată-dl. Remus Rădoi.” 

Potrivit raportului întocmit de Serviciul Inspecție în baza celui de-al doilea control la 
sediul radiodifuzorului, „în data de vineri 19.11.2021 ne-am deplasat în jurul orei 12 AM, 
la sediul autorizat situat în Bucuresti, Șos. Dudești-Pantelimon 1-3, et.2, sector 3, unde 
a fost efectuat un control, constatându-se că în spațiul autorizat își desfășura activitatea       
SC ROSAL ORTOPEDIC SRL(imagine atașată), spațiul nemaifiind destinat realizării și 
difuzării unui serviciu de programe de televiziune.  

Dl. Remus Rădoi – persoana desemnată din partea postului prezent la control, ne-
a indicat un alt spațiu (o cameră) pe același etaj în care funcționa un calculator iar pe 
display-ul acestuia rula un play-list. În spațiul respectiv am mai identificat un router WI-
FI, o cameră video, cabluri de alimentare, un scaun si o măsuță (imagini atasate). Nu s-
a putut constata dacă se transmite program din acest calculator. Spațiile nu mai sunt 
închiriate de SC ESTRADA TV SRL conform celor consemnate în procesul verbal.  

Procesul verbal întocmit la sediul situat în Bucuresti, Șos. Dudești-Pantelimon 1-3, 
et.2, sector 3. a fost semnat din partea SC ESTRADA TV SRL de persoana desemnată-
dl. Remus Rădoi.  

De asemenea, în data de luni 22.11.2021 ne-am deplasat la adresa studioului 
autorizat al postului eSTRADA TV situat în Șos. Dudești-Pantelimon 1-3, et.2, sector 3, 
Bucuresti, în vederea efectuării unei noi verificări. Camera unde am identificat 
echipamentele mentionate mai sus în 19.11.2021 era închisă. Sa încercat contactarea 
telefonică a administratorului clădirii dar acesta nu a răspuns la telefon.” 

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a adus la 
cunoştinţa CNA, în scris, modificarea apărută în datele cuprinse în licenţa audiovizuală 
şi în decizia de autorizare audiovizuală, referitoare la schimbarea sediului studioului 
pentru postul eSTRADA TV, încălcând astfel prevederile art. 17 alin. (1) din Decizia nr. 
277/2013. 

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a modificat 
modalitatea de transmitere a programului TV, a cărui emisie nu se mai realizează prin 
SATELIT, ci doar prin fibra optică către distribuitorul SC RCS&RDS SA, fără a aduce la 
cunoştinţa CNA, în scris, modificarea apărută în datele cuprinse în licenţa audiovizuală 
şi în decizia de autorizare audiovizuală, astfel cum este prevăd dispozițiile art. 17      
alin. (1) din Decizia nr. 277/2013.  

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus 
sancţionarea radiodifuzorului S.C. ESTRADA TV S.R.L. cu somaţie de intrare în legalitate 
până la 15.12.2021. 

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

În temeiul dispoziţiilor art. 23 din Decizia C.N.A. nr. 277/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale 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: Radiodifuzorul S.C. ESTRADA TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 

315/16.12.2014 şi decizia de autorizare nr. 1915.3/03.05.2017, pentru postul eSTRADA 
TV) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate până la 15.12.2021, 



pentru încălcarea dispoziţiilor art. 17 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 277/2013, 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. 

Art. 3: Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi obligaţia de a transmite în 
următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor, 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 cu somaţie publică 

radiodifuzorul S.C. ESTRADA TV S.R.L., deoarece nu a adus la cunoştinţa CNA, în scris, 
modificările apărute în datele cuprinse în licenţa audiovizuală audiovizuală şi în decizia 
de autorizare audiovizuală, pentru postul de televiziune eSTRADA TV, încălcând astfel 
prevederile art. 17 din Decizia nr. 277/2013. 

 
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 
 
 

 


