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Decizia nr. 699 din 15.12.2020 
privind sancționarea cu somație a S.C. CLEVER MEDIA NETWORK S.R.L. 

Cu sediul în CLUJ-NAPOCA, str. Cetății nr. 39, demisol 1, ap. 2, jud. CLUJ 
CUI: 30863569 

e-mail: office@clever-media.ro 
 
 

- pentru postul LOOKSPORT+/LOOKSPORT+ HD 
Cluj-napoca, str. Tăietura Turcului nr. 47, jud. Cluj 

 
 

Întrunit în şedinţa publică din 15 decembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, întocmit de Direcția Control, ca urmare a 
solicitării radiodifuzorului de modificare a grilei de programe și de prelungire licență 
audiovizuală (la solicitarea Biroului Licențe Autorizări nr. 50/20.11.2020), precum și 
monitorizarea emisiunilor difuzate de postul LOOKSPORT+/LOOKSPORT+ HD în perioada 
26.11-02.12.2020. 

Postul de televiziune LOOKSPORT+/LOOKSPORT+ HD aparţine radiodifuzorului                
S.C. CLEVER MEDIA NETWORK S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV289.8/22.11.2011 şi 
decizia de autorizare nr. 1807.2-4/05.12.2017). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CLEVER MEDIA NETWORK S.R.L. 
a încălcat prevederile art. 24 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate, programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 
23,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de 
culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă; fac 
excepţie de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare clasificate 15, în 
cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22,00 - 6,00. 

În fapt, postul de televiziune LOOKSPORT+ a difuzat în perioada 26.11-02.12.2020, 
știri și emisiuni sportive, după cum urmează: 

Redăm din raportul de monitorizare: 
Programul propriu-zis a cuprins: 

1. Producţii proprii: 
- ”Știrile Look Sport” difuzate zilnic,  de luni până vineri, de la ora 18:00, cu reluări în aceeași 

seară și a doua zi. 
- ”Studio UCL” (UEFA Champions League), ”Studio UEL” ( UEFA European League)  

emisiuni cu comentarii și  informații sportive înainte sau după meciurile difuzate cu invitați în 
studio.  

- Emisiunea ”Look Sport Live”, difuzată, în direct, de la ora, 16:00, de luni până vineri și în 
reluare a doua zi de la ora 06:00 și 10:00. În săptămâna monitorizată,  gazda emisiunii, Gianina 
Iacob a avut ca și invitați, personalități din lumea sportului românesc dar nu numai: Elisabeta 
Lipă, Vlăduț Simionescu (luptător judo), Ivan Patzaichin (fost sportiv olimpic) și Dan Bitman 
(cântăreț), Emil Grădinescu (comentator sportiv), Uca Marinescu (explorator și profesor de 
sport), Mihai Covaliu (președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român); 
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- Emisiunea ”Fotbal All Inclusive”, cu Radu Banciu, difuzată, în direct de luni până vineri, de la 

ora 17:00 și în reluare a doua zi de la ora 05:00 și 09:00. În cadrul emisiunii sunt comentate 
principalele evenimente sportive interne și internaționale curente. 

- Emisiunea ”Fotbal Look”, cu comentarii în studio, legate de meciurile în desfășurare, 
interviuri din timpul meciurilor, difuzată, în direct, vineri de la ora 22:45, sâmbătă de la ora 
20:00, duminică de la ora 19:20 și în reluare luni de la ora 04:00 și ora 09:00. 

- Top Goluri Liga 1; 
- ”Promo” program propriu; 

2. Producții ale altor producători: 
- Magazin UCL, Magazin UEL, Rezumate Bundesliga, Rezumate La Liga -emisiuni cu rezumate 

din meciurile de fotbal; La liga Stars, Seria A Team Full Impact – emisiuni sportive; La Liga 
World; La liga Funny;  

- transmisii ale meciurilor din cupa UCL, UEL (cu reluări),  Meciuri Seria A,  Meciuri din Cupa 
României Liga 1, Liga 2 (cu reluări), transmisii sportive (Gala UFC Las Vegas). 
(...) 

În săptămâna monitorizată, postul LOOK SPORT+ a difuzat duminică, 29.11.2020, în direct, între 
orele 05:00-08:03, Galele UFC Las Vegas.  La începutul transmisiunii a fos afişat pe ecran textul “Acest 
program este interzis copiilor sub 15 ani”, însă pe parcursul programului semnul de încadrare 15, a lipsit de 
pe ecran. De asemenea,  la reluarea acestei transmisiuni, difuzată duminică, 29.11.2020, de la ora 23:30 a 
lipsit marcajul “Reluare”, dar a fost prezent pe tot parcursul galei marcajul 15, jos în dreapta ecranului.  
 

În raport de conținutul redat mai sus, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a nesocotit prevederile art. 24 alin. (1) din Codul audiovizualului potrivit 
cărora programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 23,00 - 6,00 şi vor fi însoţite 
permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul 
acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă; fac excepţie de la intervalul orar 
filmele artistice, serialele şi cele documentare clasificate 15, în cazul cărora intervalul 
permis de difuzare este 22,00 - 6,00. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în data de 29 noiembrie 2020, postul de 
televiziune LOOKSPORT+LOOKSPORT+ HD a difuzat, în direct, între orele 05.00-08.03, 
Galele UFC Las Vegas cu încălcarea prevederilor invocate, întrucât, pe de o parte, deși la 
începutul transmisiei de la ora 05.00 a fost afișat pe ecran textul ”Acest program este 
interzis copiilor sub 15 ani”, pe parcursul difuzării acestuia nu a fost afișat semnul de 
avertizare ”15”, iar, pe de altă parte, programele cu un astfel de conținut sunt permise 
numai în intervalul orar 23.00-6.00, însoțite permanent de acest semn de avertizare. 

În acest context, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul trebuia să difuzeze 
acest program până la ora 6.00 cu semnul de avertizare ”15”, afișat permanent pe ecran, 
nefiind permisă transmiterea unui astfel de conținut după această oră, astfel cum a 
procedat radiodifuzorul care a continuat să difuzeze această transmisie până la ora 08.03, 
ignorând astfel prevederilor invocate.  

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancționarea acestuia cu somație. 

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

În temeiul art. 91 alin. (1) și alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. CLEVER MEDIA NETWORK S.R.L. având licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 289.8/22.11.2011 şi decizia de autorizare nr. 1807.2-4/05.12.2017  
pentru postul de televiziune LOOKSPORT+/LOOKSPORT+ HD se sancţionează cu 
somație de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 24 alin. (1) din Decizia 
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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 audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. CLEVER MEDIA 
NETWORK S.R.L. 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 cu somație postul 

LOOKSPORT+, deoarece, în timpul emisiunii Galele UFC Las Vegas, difuzată, în direct, în 
data de 29 noiembrie 2020, în intervalul orar 05.00-08.03, nu a fost afișat permanent 
semnul de avertizare ”15”, nefiind permisă difuzarea unui astfel de conținut după ora 6.00, 
astfel cum a procedat radiodifuzorul care a continuat transmisia până la ora 08.03, fapt ce 
contravine prevederilor art. 24 din Codul audiovizualului.  

Potrivit dispozițiilor invocate, programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 
23,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de 
culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă.” 

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

 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 

 
Serviciul Juridic,  

Reglementări și Relații Europene 
 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 

 


