
 
     DECIZIA nr. 499 din 08.09.2022 

privind somarea  S.C. PUBLIS DORNA STYLE S.R.L. 
cu sediul în Vatra Dornei, Str. Bistriței, nr. 32, jud. Suceava 

office@radiodorna.ro 
 
 

- pentru postul de radio VOCEA BUCOVINEI 
Câmpulung Moldovenesc, Calea Transilvaniei, nr. 6, Complex Comercial Eden 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 septembrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la situația 
studioului postului de radio VOCEA BUCOVINEI, aparţinând radiodifuzorului  
S.C. PUBLIS DORNA STYLE S.R.L. 

Radiodifuzorului S.C. PUBLIS DORNA STYLE S.R.L. deţine licenţa audiovizuală  
nr. R1064.1/07.06.2018 și decizia de autorizare nr. 2231.0/28.11.2019 pentru postul de 
radio VOCEA BUCOVINEI din Câmpulung Moldovenesc. 

În urma analizării documentației prezentate, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. PUBLIS DORNA STYLE S.R.L. a încălcat prevederile art. 58 alin. (1)  
din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, conform 
cărora difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de 
autorizare audiovizuală. 

Conform raportului de monitorizare, în data de 03.06.2022, în urma unei deplasării în 
localitatea Câmpulung Moldovenesc pentru control tematic anual la head-end-ul Orange 
Romania SA din localitatea menționată, a fost efectuată și o verificare la studioul postului 
de radio „Vocea Bucovinei” în vederea constatării situației actuale a postului de radio. 
Acest lucru a fost necesar pentru că în data de 06.09.2021, administratorul societății 
comerciale care operează licența audiovizuală R1064.1 a notificat Consiliul Național al 
Audiovizualului prin adresa nr.7953/06.09.2021 că amplasamentul sursei serviciului de 
programe „Vocea Bucovinei” este în proces de renovare și reabilitare. Această adresă a 
venit în urma unei vizite la studioul postului de radio „Vocea Bucovinei” din septembrie 
2021. Ulterior, administratorul postului de radio nu a mai venit cu precizări privind 
terminarea sau nu a renovării studioului declarat al postului de radio și de unde trebuie să 
difuzeze serviciul de programe „Vocea Bucovinei”. 

Mai jos este prezentată o cronologie inversă a situației studioului postului de radio 
„Vocea Bucovinei” din Câmpulung Moldovenesc de la obținerea DAA și până astăzi: 

Context al situației studioului postului de radio Vocea Bucovinei 
1. Studioul serviciului de programe „Vocea Bucovinei” este situat în complexul 
comercial „Eden Centre”, strada Calea Transilvaniei, nr.6, etaj 2 din localitatea 



Câmpulung Moldovenesc. În fața acestor evidențe s-a încercat o lămurire a stării de 
fapt a studioului de radio prin discuții off the record cu câțiva comercianți din centrul 
comercial pentru a înțelege mai deplin realitatea situației expuse. Conform 
declarațiilor comercianților care sunt vecini cu postul de radio, aceștia au afirmat că 
la studioul respectiv nu au fost desfășurate niciodată activității specifice și că mereu 
studioul a fost închis. Mai mult decât atât, etajul 2 al centrului comercial este închis 
de mult timp din lipsă de comercianți și că detalii concrete pot fi oferite de managerul 
centrului comercial (la numărul de telefon 0740259666), dacă există sau nu mai 
există o înțelegere comercială privind studioul postului de radio; 
2. În data de 06.06.2022 s-a discutat telefonic cu șeful biroului județean Suceava al 
ANCOM-ului pentru că persista o nelămurire invocată de administratorului postului 
de radio „Vocea Bucovinei” într-o notificare către CNA nr.5919/19.07.2021 prin care 
acesta declara că a cerut un punct de vedere de la ANCOM pentru mutarea stației 
de emisie și de la care nu a primit nici un răspuns. Șeful biroului județean ANCOM a 
declarat că a fost sunat de administratorul postului de radio pentru o sugestie de 
locație unde trebuie mutată stația de emisie. Răspunsul ANCOM, verbal, a fost că nu 
intră în obligația lor să indice potențiale locații pentru stația de emisie, acest lucru 
intrând în sarcina adminsitratorului dacă dorește acest lucru, aceștia fiind obligați să 
verifice parametrii de emisie din noua locația, dacă se va muta stația. De atunci, din 
2021 și până în iunie 2022 nu s-a mai discutat pe această temă între ANCOM și 
„Vocea Bucovinei” 
A fost necesară această contextualizare pentru că administratorul postului de radio a 
invocat mereu dificultăți în operarea stației de emisie și implicit a studioului oficial. 
3. În urma acestei discuții tehnice, a rezultat o concluzie privind modul în care este 
operat postul de radio „Vocea Bucovinei”. Astel, programul difuzat este realizat în 
studioul altui post de radio deținut de administratorul postului de radio menționat, 
adică în studioul postului „Radio Dorna” din Vatra Dornei și prin internet programul 
este transmis spre difuzare din stația de emisie din Câmpulung Moldovenesc. 
4. La momentul verificării, 03.06.2022, serviciul de programe „Vocea Bucovinei” era 
în parametrii optimi de funcționare, recepția fiind stereo pe frecvența de 88.8 FM în 
localitatea Câmpulung Moldovenesc. 
În baza constatărilor consemnate, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul  

S.C. PUBLIS DORNA STYLE S.R.L. a început difuzarea serviciului de programe cu 
semnal de identificare VOCEA BUCOVINEI, fără să fi obţinut decizia de autorizare a 
studioului, încălcând astfel prevederile art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului, conform 
cărora radiodifuzorul putea începe difuzarea de programe după obţinerea deciziei de 
autorizare audiovizuală.  

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la     art. 
90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat, cu 
respectarea prevederilor art. 15 din aceeași lege, sancţionarea radiodifuzorului cu 
somaţie publică de intrare în legalitate. 

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) 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. PUBLIS DORNA STYLE S.R.L., titular al licenţei 
audiovizuale nr. R1064.1/07.06.2018 și decizia de autorizare nr. 2231.0/28.11.2019 
pentru postul de radio VOCEA BUCOVINEI din Câmpulung Moldovenesc, se 
sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 
58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 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 (3) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia ca în 
următoarele 24 de ore de la comunicare să transmită, pe postul de radio VOCEA 
BUCOVINEI din localitatea Câmpulung Moldovenesc, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 
06.00 – 14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text: 

 
 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică radiodifuzorul 

S.C PUBLIS DORNA STYLE S.R.L., deţinătorul postului de radio VOCEA BUCOVINEI 
din Câmpulung Moldovenesc, deoarece a realizat şi difuzat programele dintr-un studio 
neautorizat, încălcând prevederile art. 58 din Legea audiovizualului.” 

 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 


