
 
Decizia nr. 611 din 22.10.2020 

privind sancționarea cu somație a  S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. 
BUCUREŞTI, Şos. Dudeşti Pantelimon nr. 1-3, et. 1, sector 3 

CUI 14665390 
Fax: 021/255.53.67 

    
- pentru postul de televiziune ETNO TV 

 
 

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 octombrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza sesizării 
înregistrate sub nr. 8854/10.09.2020 cu privire la edițiile emisiunii „Câștigați acum” din 
zilele de 5 și 6 septembrie 2020 difuzate de postul ETNO TV. 

Postul de televiziune ETNO TV aparţine radiodifuzorului S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA 
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 40.4/14.10.2002 eliberată la 20.12.2018, decizia de 
autorizare nr. 511.1-1/04.06.2015 eliberată la 20.12.2018). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare şi 
a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ETNO 
FOLCLOR MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Decizia  
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora concursurile interactive 
pot fi difuzate în cadrul programelor audiovizuale numai dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii: 
    c) nu presupun taxă de participare directă sau disimulată, cum ar fi suprataxa 
percepută de serviciile de telefonie cu valoare adăugată; 

În fapt, postul de televiziune ETNO TV a difuzat în data de 05.09.2020, în 
intervalul orar 13:45-14:00, o fereastră de teleshopping de 15 minute, urmată, în 
intervalul orar 14:00-15:01, de o ediție a emisiunii CÂȘTIGAȚI ACUM! cu durata de 48 
de minute, prezentată de Adela Lupșe. Emisiunea nu a avut nicio încadrare, nicio 
avertizare.  

Potrivit raportului de monitorizare analizat, din care redăm spre exemplificare, cu 
privire la conținutul și modul de desfășurare al emisiunii cu privire la care a fost sesizat 
Consiliul: 

“(...) Fereastra de teleshopping a avut o durată neîntreruptă de 15 minute și a fost 
separată clar, sonor și vizual, de programele audiovizuale, prin coperte neutre, cu 
mențiunea TELESHOPPING.  

Ediția emisiunii Câștigați Acum! a urmat imediat după fereastra de teleshopping, fiind 
încadrată între coperte pe care era menționat titlul emisiunii CÂȘTIGAȚI ACUM!.  

o Teleshopping - interval orar 13:45-14:00 
În fereastra de teleshopping, pe durata a 15 minute, au fost prezente pe ecran 

următoarele elemente: 
• textul TELESHOPPING DIRECT, în colțul din stânga sus al ecranului. 
• Sunați acum la 1204 

Și cumpărați o sugestie de variantă la LOTO, 1.19 €/apel TVA inclus, în 
partea de jos a ecranului. Alăturat textului, a fost poziționat un cronometru.  
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• În colțul din stânga-jos al ecranului a fost scris CÂȘTIGAȚI ACUM!.  
• INFO: 0318 242 148 (în partea stângă-jos) și  www.câștigatiacum.ro (în 

partea dreaptă-jos).  
Prezentatoarea emisiunii a făcut apel la telespectatori, să formeze numărul 

1204. Ex.: 
 (45.25/13.mp4) Adela Lupșe: Trebuie să vă cumpărați o sugestie de variantă 

LOTO formând 1204. Cam asta trebuie să faceți dumneavoastră, să formați 1204 
începând de acum, pe tot live-ul, pe tot parcursul live-ului nostru ca să puteți să fiți 
conectați aici la noi în direct.    

 (47.04/13.m4) Adela Lupșe: Avem 13 minute în continuare din Teleshopping-ul 
nostru în care dumneavoastră să puteți să formați 1204, să vă cumpărați sugestia de  
variantă LOTO iar mai apoi o să vedeți ce trebuie să faceți, să faceți acest lucru.  

 (48.00/13.mp4) Adela Lupșe:  Eu sunt aici și puteți să formați 1204 pentru că cu 
mare drag vă aștept să intrați în direct, vă aștept să faceți tot posibilul, să ne dați 
răspunsurile voastre aici în direct. 

 (50.40/13.mp4) Adela Lupșe: Deci vă aștept pe toți, cei din fața micului ecran să 
formați 1204, să formați acest număr de telefon, stimați telespectatori dacă v-ați visat 
azi-noapte că o să deveniți câștigători, dacă v-ați trezit cu un gând de învingător, de 
câștigător, să vă schimbați viața în mai bine, să faceți tot posibilul ca dumneavoastră să fiți 
printre acei telespectatori al căror nume vor fi trecute pe site-ul ”Câștigați Acum” și mai 
mult, vor fi trecute la categoria ”Câștigători” adică o să deveniți câștigători, fără doar și 
poate, dacă intrați în legătură directă și ne dați răspunsul corect.  

 (52.15/13.mp4) Adela Lupșe: 1204, ăsta este numărul de telefon pe care trebuie 
neapărat să-l formați ca să puteți să fiți conectați aici la noi în emisiune. Formați 
acest număr de telefon de oriunde vă aflați pe teritoriul României.  

 (53.40/13.mp4) Adela Lupșe: Deci nu ezitați, în continuare vă sfătuiesc 
prietenește, sororicește, cum vreți voi, să formați 1204 stimați telespectatori și să 
încercați să intrați în direct cât de repede se poate.   

 (56.53/13.mp4) Adela Lupșe: Deci dovadă clară că puteți să intrați în legătură 
directă oricând, puteți să sunați la 1204 oricând, puteți să faceți parte din tot ce se 
întâmplă aici la noi în emisiune, deci fiți și dumneavoastră unul dintre participanți la 
concursul nostru care să intre în direct cu multă energie pentru că vreau să vă premiez. 

 (58.00/13.mp4)  Adela Lupșe: (...) vă aștept negreșit aici la noi în emisiune, de 
aceea formați 1204. Ăsta este numărul de telefon.  Nu știu cum să fac, nu știu cum să 
fac, să fac, să nu uitați acest număr de telefon. Dar n-aveți cum să-l uitați, pentru  că dacă 
vreți să participați la emisiunea noastră, e clar, trebuie să știți și numărul de telefon, 1204. 
Deci se întâmplă astfel de lucruri și puteți să țineți cont de astfel de lucruri. 1204, stimați 
telespectatori, și intrați în direct pentru că de-abia aștept să vorbesc cu voi. 

 (58.38/13.mp4) Adela Lupșe: Un minut și jumătate doamnelor și domnilor, și 
începem ediția mult așteptată de dumneavoastră. Un minut! Toată lumea sună la 1204! 
Toți cei din fața micului ecran trebuie să fie și prezenți în emisiune, v-am spus aseară, am 
avut peste 30 de persoane care au intrat în legătură directă. Deci clar că puteți să intrați în 
direct oricând vă doriți dumneavoastră.      
 

o CÂȘTIGAȚI ACUM! - interval orar 14:00-15:01 
În emisiunea CÂȘTIGAȚI ACUM!, pe tot parcursul intervalului orar de difuzare, pe 

ecran au fost afișate următoarele elemente:  
• PROGRAM DE DIVERTISMENT, în colțul din stânga-sus al ecranului.  
• Denumirea emisiunii CÂȘTIGAȚI ACUM!, în partea de jos a ecranului.  
• Cerințele concursului: Găsiți orașul cu ”1A”, Găsiți orașul cu 2”A”, Găsițiți orașul 

cu  3”A”! 
• Textul Sunați la 0318 242 148 pentru informații.  
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Pe banda de crawl nu a apărut nici un text referitor la concursul Câștigați acum. Au 

fost prezentate, în buclă, informații despre spectacolele și evenimentele organizate de Etno 
Tv sau despre emisiunile ce vor fi difuzate de Etno TV. 

 Pe toată durata emisiunii CÂȘTIGAȚI ACUM! nu a fost titrat pe ecran și nici 
menționat de către prezentatoarea Adela Lupșe vreun număr de telefon cu tarif, doar textul: 
Sunați la 0318 242 148 pentru informații. 

Primele două jocuri ale emisiunii au avut ca cerință să se găseacă un oraș din 
România al cărui nume să conțină o literă „a” sau două litere ”a”. Au participat 15 
telespectatori dintre care 11 au dat răspunsuri orecte. Premiul a pornit de la 20 de ei și a 
ajuns treptat la 40 de lei.  

Al treilea joc a avut ca  cerință Găsiți orașul cu 3 de ”A”!, premiul a pornit de la 50 de 
lei și treptat a ajuns la 1000 de lei. În plus, dacă era ghicit numele din plicul prezentatoarei, 
premiul era de 1500 lei. Au participat doi telepectatori care au dat răspunsuri greșite. 
Începând cu ora 14:12, timp de aprox. 48 de minute, nu a mai participat nici un 
telespectator. În ultimul minut al emisiunii un telespectator a spus numele unui oraș, dar 
nu cel din plicul prezentatoarei, câștigând astfel numai 1000 de lei. (Sel.19) 

Pe parcursul acestei emisiuni prezentatoarea a îndemnat telespectatorii, 
uneori pe un ton alert, mai ales spre sfârşitul ei, să sune, să participe la emisiune: 

 (11.30/14.mp4) Adela Lupșe: Nu ezitați să intrați în legătură directă pentru că 
vreau să vă premiez de îndată ce sunteți conectați în direct și mă puteți suna de oriunde din 
România. Sunați-mă și dați-mi răspunsul corect. Am  70 de lei garantat pentru 
dumneavoastră, deci puteți să câștigați acastă suă de bani, fără doar și poate. Intrați în 
direct și dați-mi răspunsul corect.  

 (22.46/14.mp4) Adela Lupșe: Nouă milioane de lei vechi! Nouă milioane de lei vechi 
e suma de bani garantată pe care dumneavoastră o puteți câștiga dacă intrați acum în 
legătură directă și-mi dați răspunsul corect. Nouă milioane de lei vechi! Dacă aveți un oraș 
din România, încercați să fiți conectați în legătură directă de îndată pentru că nu mai avem 
timp la dispoziție.   

 (24.25/14.mp4) Adela Lupșe: Stimați telespectatori, avem 10 milioane de lei vechi 
garantat pentru dumneavoastră în clipa de față. Aceasta este suma pe care o puteți 
câștiga dacă intrați în legătură directă și îmi dați orice oraș din România.  

 (41.41/14.mp4) Adela Lupșe: 10 milioane de lei vechi, garantat pentru 
dumneavoastră! Cine intră în legătură directă? Vreau să vorbesc cu cineva care își face 
curaj, intră în direct, m-a ascultat, a fost atent la ce s-a auzit și nu cumva repetă ce s-a 
auzit.  

 (42.15/14.mp4) Adela Lupșe: Cine va intra în legătură directă oare? Care dintre 
dumneavoastră trece la acțiune, nu doar chibițează! Câștigați 15 milioane de lei vechi dacă 
îmi dați soluția din plicul meu, sau câștigați 10 milioane de lei vechi dacă îmi spuneți orice 
alt oraș în afară de cele auzite.  

 (53.00/14.mp4) Adela Lupșe: Acum sau niciodată! N-aveți cum să nu știți, n-
aveți cum să spuneți că este imposibil, n-aveți cu să greșiți! Minim 10 milioane, 
maxim 15 milioane de lei vechi! Puteți, intrați în legătură directă acum! Dar sunați-ne! 
Sunați-ne și dați-ne răspunsul corect pentru că am 10 milioane de premiat pe cineva!  

 (55.07/14.mp4) Adela Lupșe: Vreau ca telefonul să sune, acum! Nu-mi spuneți 
că nu știți!  Nu-mi spuneți că nu știți! Vreau ca telefonul să sune acum! Vă vreau în 
legătură directă, acum! Vreau să vă premiez, acum!  

 (56.28/14.mp4) Adela Lupșe: După ce intrați în legătură directă vă dau soluția la 
care eu      m-am gândit. Unde sunteți? De ce nu sună telefonul, când eu vreau să 
sune telefonul să vă pot premia cu suma de bani pusă în joc?! 

 (58.00/14.mp4) Adela Lupșe: Oameni buni, nu mai avem timp. Acum e momentul 
vostru. Vreau ca telefonul să sune într-un minut și 30 de secunde! Nu mai avem timp la 
dispoziție, îmi pare foarte rău, dacă ați știut, ați știut până acum, ați luat o decizie până 
acum, eu nu am cum să stau toată ziua cu acest concurs pe ecran, n-am cum să 
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prelungesc această emisiune, deci cineva trebuie să intre în legătură directă într-un 
minut și zece secunde.    

 (00.50/15.mp4) Adela Lupșe: Haideți să vedem ce sumă de bani veți câștiga? Ce 
sumă de bani? Cine intră în direct? Alo, bună ziua! 

Telespectator: Bună ziua! Alo, mă auziți? 
Adela Lupșe: Vă aud. Un oraș? 
Telespectator: Caracal. Haideți să vedem dacă eu m-am gândit la Caracal au nu. 

Cajvana! Ați câștigat 10 milioane de lei vechi!   
 
 06.09.2020 

Postul de televiziune ETNO TV a difuzat în data de 06.09.2020, în intervalul orar 
14:00-14:15, o fereastră de teleshopping de 15 minute, urmată, în intervalul orar 14:15-
15:00, de o ediție a emisiunii CÂȘTIGAȚI ACUM! cu durata de 45 de minute, prezentată 
de Adela Lupșe. Emisiunea nu a avut nicio încadrare, nicio avertizare. 

Fereastra de teleshopping a avut o durată neîntreruptă de 15 minute și a fost 
separată clar, sonor și vizual, de programele audiovizuale, prin coperte neutre, cu 
mențiunea TELESHOPPING.  

Ediția emisiunii Câștigați Acum! a urmat imediat după fereastra de teleshopping, fiind 
încadrată între coperte pe care era menționat titlul emisiunii CÂȘTIGAȚI ACUM!.  

o Teleshopping - interval orar 14:00-14:15 
În fereastra de teleshopping, pe durata a 15 minute, au fost prezente pe ecran 

următoarele elemente: 
• textul TELESHOPPING DIRECT, în colțul din stânga sus al ecranului. 
• Sunați acum la 1204 

Și cumpărați o sugestie de variantă la LOTO, 1.19 €/apel TVA inclus, în 
partea de jos a ecranului. Alăturat textului, a fost poziționat un cronometru.  

• În colțul din stânga-jos al ecranului a fost scris CÂȘTIGAȚI ACUM!.  
• INFO: 0318 242 148 (în partea stângă-jos) și  www.câștigatiacum.ro (în 

partea dreaptă-jos).  
Prezentatoarea emisiunii a făcut apel la telespectatori, să formeze numărul 

1204. Ex.: 
 (00.23/14.mp4) Adela Lupșe: De aceea vă invit încă de pe acum să luați parte la 

emisiunea noastră începând să formați 1204. Acesta este numărul de telefon pe care 
aștept să-l formați cu drag, aștept să-l formați într-un număr cât mai mare pentru că doar 
așa veți putea fi conectați în direct în emisiunea ”Câștigați Acum!” 

 (02.04/14.mp4) Adela Lupșe: (...) dar dumneavoastră, toți cei din fața micului ecran 
dacă vă doriți nespus de tare să vă numărați printre câștigătorii noștri, să trecem numele 
dumneavoastră pe lista noastră de câștigători, pe care o puteți și dumneavoastră vedea pe 
site-ul emisiunii noastre, www.castigatiacum.ro, atunci nu vă rămâne nimic altceva de făcut 
decât să formați 1204. Formați acest număr de telefon penru că este esențial să îl 
aveți format, este esențial ca să știți ce aveți de făcut pe viitor. Adică ce aveți de 
făcut în următoarele momente, după ce aceste 15 minute se vor încheia.  

 (03.54/14.mp4) Adela Lupșe: E momentul să fiți pregătiți, să intrați în direct, să 
vorbiți cu noi, să fiți primii ce vor intra în legătură directă, să fiți primii ce vor forma numărul 
de telefon 1204. Ăsta este numărul de telefon pe care trebuie să-l formați, 1204, dragii 
mei, ca să puteți să fiți selectați să intrați în direct în emisiunea ”Câșigați Acum!” 
Da? Această emisiune de 15 minute este emisiunea dedicată Teleshopping-ului, 
dumneavoastră acum vă achiziționați sugestia de variantă LOTO pe care generatorul 
nostru v-o oferă cu drag. Așadar fiți cu ochii pe noi, deconectați-vă așa, de orice 
altceva, fiți cu ochii pe noi și încercați să fiți primii ce vor fi conectați aici în direct la 
noi, la emisiune. 

 (06.43/14.mp4) Adela Lupșe: Simplul fapt că sunteți în fața micului ecran puteți 
foarte bine să  faceți tot posibilul să intrați în direct dacă vă uitați la noi, dacă formați 1204, 
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eu cu mare drag aștept să vorbesc cu dumneavoastră, cu mare drag aștept să fiți 
conectați aici la noi în emisiune.  

 (08.02/14.mp4) Adela Lupșe: 1204, stimați telespectatori, ăsta e numărul de 
telefon pe care veau să-l formați dacă vreți să intrați  în legătură directă (...) 

 (10.26/14.mp4) Adela Lupșe: Prin urmare 1204, ăsta este numărul de telefon pe 
care trebuie să-l formați. Mai avem 4 minute și câteva secunde bune în care mai aveți 
timp la dispoziție să formați 1204. Nu uitați, eu vreau să sune telefonul astăzi, iar la celălalt 
capăt al firului de telefon să fiți chiar dumneavoastră. Deci nu ezitați nici o secundă să fiți 
conectați aici la noi în direct, eu cu mare drag cu mare ambiție vă aștept aici să fiți conectați 
în emisiunea noastră.  

 (13.42/14.mp4) Adela Lupșe: Dacă încă de pe acum vă uitați la ETNO TV, 
rămâneți cu televizoarele pe ETNO TV și formați 1204 pentru că nu știți când puteți să 
intrați în direct și deveniți câștigătorii noștri.  

Sel.8 (14.49/14.mp4) Adela Lupșe: (...) dar sunt convinsă că și dumneavoastră 
sunați la 1204 încă de pe acum pe tot parcursul emisiunii noastre. 1204 e numărul de 
telefon. Nu uitați că vreau să sune telefonul astăzi iar la celălalt capăt al firului să fiți 
chiar dumneavoastră.  
 

o CÂȘTIGAȚI ACUM! - interval orar 14:15-15:00 
În emisiunea CÂȘTIGAȚI ACUM!, pe tot parcursul intervalului orar de difuzare, pe 

ecran au fost afișate următoarele elemente:  
• PROGRAM DE DIVERTISMENT, în colțul din stânga-sus al ecranului.  
• Denumirea emisiunii CÂȘTIGAȚI ACUM!, în partea de jos a ecranului.  
• Cerințele concursului: Găsiți imaginea diferită!  
• Textul Sunați la 0318 242 148 pentru informații.  
Pe banda de crawl nu a apărut nici un text referitor la concursul ”Câștigați acum!”. 

Au fost prezentate, în buclă, informații despre spectacolele și evenimentele organizate de 
Etno Tv sau despre emisiunile ce vor fi difuzate de Etno TV. 

 Pe toată durata emisiunii CÂȘTIGAȚI ACUM! nu a fost titrat pe ecran și nici 
menționat de către prezentatoarea Adela Lupșe vreun număr de telefon cu tarif, doar textul: 
Sunați la 0318 242 148 pentru informații. 

Primele cinci jocuri au avut ca cerință Găsiți imaginea diferită!. Pe ecran au apărut 
imagini grafice statice dispuse într-un tablou dreptunghiular cu diferite numere de linii și 
coloane. Premiul a pornit de la 20 de lei și a crescut treptat până la 70 de lei. Au participat 
șase telespectatori dintre care numai doi au știut răspunsurile corecte. 

Începând cu ora 14:22, în partea de sus a ecranului au apărut 250 de reprezentări 
grafice în mișcare, dispuse pe 50 de coloane (numerotate de la 1 la 50) și 5 rânduri (notate 
de la A la E). Cerința a fost aceeași, Găsiți imaginea diferită!,  iar premiul a fost între 70 lei 
și 1500 lei. 

Timp de 38 de minute nu a participat niciun telespectator. În ultimele secunde 
ale emisiunii a intrat în direct un telespectator care a identificat o imagine diferită câștigând 
premiul de 1 500 lei. 

Pe parcursul acestei emisiuni prezentatoarea a îndemnat telespectatorii, 
uneori pe un ton alert, mai ales spre sfârşitul ei, să sune, să participe la emisiune: 

 (19.50/14.mp4) Adela Lupșe: Deci grăbiți-vă, sunați-ne și intrați în legătură 
directă cu răspunsul corect. 

 (21.26/14.mp4) Adela Lupșe: Haideți să vedem,  pentru 600 de lei cine are o altă 
idee, cine intră repejor în legătură directă pentru că am bani pentru dumneavoastră. 
Haideți să vedem, repede cineva trebuie să intre în legătură directă, trebuie să ne dea un 
alt răspuns corect (...) 

 (35.31/14.mp4) Adela Lupșe: Încercați să intrați în legătură directă, nu mai avem 
timp la dispoziție, dacă aveți soluția corectă, trebuie să fiți în legătură directă acum! 

 (40.30/14.mp4) Adela Lupșe: Care este această persoană care nu se dă bătută, 
care este persoana care face tot posibilul să intre în legătură directă pentru că am 15 
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milioane de lei vechi garantat pentru dumneavoastră și vreau să vorbesc cu acea persoană 
care într-adevăr știe ce are de făcut.  

 (43.00/14.mp4) Adela Lupșe: Este ultima dumneavoastră șansă să intrați în 
legătură directă acum sau niciodată. Nu știu, dacă aveți vreo soluție, încercați să  
intrați în legătură directă. Acest concurs este pe terminate. Nu mai avem timp la 
dispoziție. Este ultima dumneavoastră șansă să câștigați 15 milioane de lei vechi. Gândiți-
vă foarte bine. Dacă aveți soluția și răspunsul corect, încercați să fiți conectați în 
legătură directă acum. Caut un număr și o literă. Vreau să vedem cine va intra în 
legătură directă să-mi descopere acea imagine diferită pentru care vă premiez cu 15 
milioane de lei vechi.  

 (43.59/14.mp4) Adela Lupșe: Gândiți-vă, concentrați-vă, fiți prudenți aici, vă aștept 
să ne sunați din orice colț al României, sunt pregătită din orice punct de vedere să vă 
ofer suma de bani pusă în joc. Dar de ce încă mă lăsați să aștept? Vreau să vorbesc cu 
cineva care intră în legătură directă acum. (...) Vreau ca dumneavoastră să intrați de bună 
voie și nesiliți de nimeni în legătură directă să vă pot premia cu suma de bani pusă în joc. 
Și nu am orice fel de sumă. Am 15 milioane de lei vechi. Garantat, pentru cel mai bun din 
fața micului ecran. Vreau să vă concentrați foarte bine, știți foarte bine ceea ce aveți de 
făcut. Trebuie doar să ne sunați să intrați în legătură directă cu un număr și o literă.  

 (57.10/14.mp4) Adela Lupșe: Deci telefonul sună acum! Haideți! Exact în acest 
moment! Acum e momentul vostru potrivit să fiți conectați în direct. Acum e șansa 
voastră, vreau să vă premiez! Nu plec de aici fără să vă premiez. Aștept pe unul 
dintre voi să intre în legătură directă.  

 (58.25/14.mp4) Adela Lupșe: Trei, doi, haideți! Trei, doi, unu! Telefonul trebuie să 
sune acum! Haideți! Se poate! Nu plec de aici fără să vorbesc cu dumeavoastră, dacă asta 
așteptați. Nu plec de aici fără să vă premiez. Și încă sunt aici. Zero! Alo, bună ziua! 

Telespectatoare: Bună ziua! 
Adela Lupșe: Doamnă, imaginea diferită, este? 
Telespectatoare: 37, așa, la C.  
Adela Lupșe: 37, așa este, doamnă! Felicitările noastre, ați câștigat 15 milioane de 

lei vechi. (...)” 
După analizarea raportului de monitorizare și vizionarea imaginilor, membrii 

Consiliului au constatat că edițiile emisiunii „Câștigați acum” din 5 și 6 septembrie 2020,  
au fost difuzate cu nerespectarea prevederilor art. 91 alin. (1) lit. c) din Codul 
audiovizualului.  

Conform prevederii legale, concursurile interactive pot fi difuzate în cadrul 
programelor audiovizuale numai dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiții, 
printre care și cea prevăzută de art. 91 alin. (1) lit. c), respectiv, nu presupun taxă de 
participare directă sau disimulată, cum ar fi suprataxa percepută de serviciile de 
telefonie cu valoare adăugată.   

Or, condiționarea participării la emisiunea „Câștigați acum” este evidentă în 
condițiile în care îndemnurile repetate făcute de prezentatoare în cadrul emisiunii de 
teleshopping (Ăsta este numărul de telefon pe care trebuie să-l formați, 1204, 
dragii mei, ca să puteți să fiți selectați să intrați în direct în emisiunea ”Câșigați 
Acum!” Da? Această emisiune de 15 minute este emisiunea dedicată 
Teleshopping-ului, dumneavoastră acum vă achiziționați sugestia de variantă 
LOTO pe care generatorul nostru v-o oferă cu drag.) sau afișate pe ecran de către 
radiodifuzor ( Sunați acum la 1204 Și cumpărați o sugestie de variantă la LOTO, 
1.19 €/apel TVA inclus) demonstrează o taxă de participare disimulată prin efectuarea 
unui apel la un număr cu suprataxă, numărul de telefon 0318 242 148, prezentat în 
ambele emisiuni, fiind “pentru informații”, iar nu pentru participarea la joc. 

Față de aceste aspecte, Consiliul a constatat că edițiile emisiunii analizate, 
„Câștigați acum”, precedate de emisiunile de teleshopping, în care aceeași 
prezentatoare insistă în apelarea unui număr de telefon, nu au respectat condițiile de 
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desfășurare a concursurilor interactive, așa cum sunt prevăzute de normele legale 
incidente. 

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea 
radiodifuzorului cu somație. 

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

În temeiul prevederilor 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. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. 
S-TV 40.4/14.10.2002 eliberată la 20.12.2018, decizia de autorizare nr. 511.1-1/04.06.2015 
eliberată la 20.12.2018 pentru postul ETNO TV) se sancţionează cu somație publică de 
intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 91 alin. (1) lit. c) din Decizia nr. 
220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 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 nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în 
următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, 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 postul ETNO TV cu somație 

publică, deoarece edițiile din 5 și 6 septembrie 2020 ale emisiunii „Câștigați acum” nu 
au respectat condițiile prevăzute de art. 91 din Codul audiovizualului pentru 
desfășurarea concursurilor interactive.  

Potrivit dispozițiilor legale, concursurile interactive pot fi difuzate în cadrul 
programelor audiovizuale numai dacă nu presupun taxă de participare directă sau 
disimulată, cum ar fi suprataxa percepută de serviciile de telefonie cu valoare 
adăugată.” 

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

 
 

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 

 Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări  
și Relații Europene 

              Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 


