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RAPORT DE MONITORIZARE 

Post: 

Antena 1, Antena 3, B1 TV, Digi 24, 

Kanal D, Național TV, Prima TV, Pro TV, 

Realitatea Plus, România TV, TVR 1 

Program: Publicitate 

Data/perioada: 22.04.2021 

Reclamație/sesizare: 3559/23.04.2021 

Monitorizare: Mihai Gavrilă 

 

 

CONSTATĂRI 

Referitor la aspectele semnalate în cadrul sesizării cu nr. 3559/23.04.2021, 

Care este motivul pentru are au fost EXCLUSE IN TOTALITATE din grila tuturor programelor de televiziune 

indemnul "PENTRU O VIATA SANATOASA FACETI MISCARE CEL PUTIN 30 DE MINUTE PE ZI", dar si 

indemnul "CONSUMUL EXCESIV DE SARE, ZAHAR SI GRASIMI DAUNEAZA GRAV SANATATII''? Dat fiind 

contextul neplacut in care ne aflam, al pandemiei de Coronavirus, consider ca aceste indemnuri mai sus 

mentionate SUNT FOARTE BENEFICE pentru fiecare individ in parte. Cine este responsabil de decizia privind 

scoaterea acestor indemnuri de pe posturile de televiziune si ce se poate face in acest sens? Se pot reintroduce 

indemnurile in grila posturilor de televiziune in conditiile in care MISCAREA inseamna CRESTEREA 

IMUNITATII ORGANISMULUI, imunitate atat de necesara in aceasta perioada? 

Mesajele de avertizare difuzate în cadrul calupurilor publicitare ce promovează produse alimentare, precum și 

mesajele de interes public difuzate, pentru posturile de televiziune Antena 1, Antena 3, B1 TV, Digi 24, Kanal D, 

Național TV, Prima TV, Pro TV, Realitatea Plus, România TV, TVR 1, în data de 22.04.2021, intervalul orar 06.00 

- 22.00, sunt prezentate în tabelele de mai jos. 

În prezentul raport, mesajele de avertizare au fost identificate prin literele prevăzute la art. 120, alin. (5) din Decizia 

Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual (Codul audiovizualului). 

Denumirile mesajelor de interes public au fost preluate din datele Kantar Media. 

ANTENA 1 

Nr. mesaje de avertizare: 14 mesaje / 16 ore 

Nr. mesaje de interes public: 2 
Mesaje de avertizare difuzate: a), b), c), d), e), f), g), h) 

Ora Mesaj de avertizare 

07:48 a) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 

08:55 d) Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. 

09:53 h) Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. 

10:56 e) Pentru sănătatea dumneavoastră evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. 

11:56 b) Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. 

12:47 c) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. 

13:54 c) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. 

14:52 
g) Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră petreceți cât mai mult timp 

împreună cu el. 

15:54 f) Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. 
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17:33 a) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 

18:41 d) Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. 

19:54 h) Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. 

20:25 e) Pentru sănătatea dumneavoastră evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. 

21:13 b) Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. 

Ora Mesaj de interes public 

12:26 FUNDATIA DAN VOICULESCU, ARISTOTEL ONLINE - 33 SEC 

15:16 INOVALIMENT, CALITATEA VIETII, 31.08 - 29 SEC 

 

 

ANTENA 3 

Nr. mesaje de avertizare: 14 mesaje / 16 ore 

Nr. mesaje de interes public: 4 
Mesaje de avertizare difuzate: a), b), c), d), e) 

Ora Mesaj de avertizare 

07:45 e) Pentru sănătatea dumneavoastră evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. 

08:45 a) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 

09:45 c) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. 

10:45 d) Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. 

11:45 b) Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. 

12:44 a) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 

13:50 e) Pentru sănătatea dumneavoastră evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. 

14:44 a) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 

15:45 c) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. 

16:45 d) Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. 

17:51 b) Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. 

19:49 e) Pentru sănătatea dumneavoastră evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. 

20:48 a) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 

21:59 c) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. 

Ora Mesaj de interes public 

12:54 FUNDATIA DAN VOICULESCU, ARISTOTEL ONLINE - 33 SEC 

12:55 CAMPANIE DE PREVENIRE A FRAUDELOR ON-LINE, FINAL - 20 SEC 

16:54 INOVALIMENT, CALITATEA VIETII, 31.08 - 29 SEC 

16:55 CAMPANIE DE PREVENIRE A FRAUDELOR ON-LINE, FINAL - 20 SEC 

 

 

B1 TV 

Nr. mesaje de avertizare: 15 mesaje / 16 ore 

Nr. mesaje de interes public: 0 
Mesaje de avertizare difuzate: a), b), c), d), e), f), g), i) 

Ora Mesaj de avertizare 

06:31 c) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. 

07:43 d) Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. 

08:58 b) Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. 

09:57 a) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 

10:38 e) Pentru sănătatea dumneavoastră evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. 
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11:37 c) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. 

13:38 
g) Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră petreceți cât mai mult timp 

împreună cu el. 

14:32 f) Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. 

15:55 f) Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. 

16:58 i) Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. 

17:41 d) Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. 

18:58 b) Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. 

19:58 d) Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. 

20:57 a) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 

21:55 a) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 

 

 

DIGI 24 

Nr. mesaje de avertizare: 16 mesaje / 16 ore 

Nr. mesaje de interes public: 5 
Mesaje de avertizare difuzate: a), b), c), d), e), f), g), h), j) 

Ora Mesaj de avertizare 

06:22 d) Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. 

07:57 e) Pentru sănătatea dumneavoastră evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. 

08:56 f) Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. 

09:26 
g) Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră petreceți cât mai mult timp 

împreună cu el. 

10:56 h) Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. 

11:33 
j) Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice 

școală. 

12:49 a) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 

13:49 b) Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. 

14:49 c) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. 

15:28 d) Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. 

16:28 e) Pentru sănătatea dumneavoastră evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. 

17:48 f) Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. 

18:32 
g) Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră petreceți cât mai mult timp 

împreună cu el. 

19:46 h) Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. 

20:57 
j) Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice 

școală. 

21:44 a) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 

Ora Mesaj de interes public 

10:47 [1] CAMPANIA ANRE, LIBERALIZARE, TEXT - 27 SEC 

11:56 [2] CAMPANIA OM CU OM OPRIM PANDEMIA - 30 SEC 

12:59 CAMPANIA FONDUL PENTRU VARSTNICI - 30 SEC 

13:59 [2]  CAMPANIA OM CU OM OPRIM PANDEMIA - 30 SEC 

21:59 [2]  CAMPANIA OM CU OM OPRIM PANDEMIA - 30 SEC 

[1] Recomandarea C.N.A. nr. 2 din 26 ianuarie 2021 

[2] Recomandarea C.N.A. nr. 4 din 02 februarie 2021 
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KANAL D 

Nr. mesaje de avertizare: 16 mesaje / 16 ore 

Nr. mesaje de interes public: 4 
Mesaje de avertizare difuzate: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) 

Ora Mesaj de avertizare 

06:38 f) Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. 

07:35 i) Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. 

08:33 
j) Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice 

școală. 

09:49 a) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 

10:46 e) Pentru sănătatea dumneavoastră evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. 

11:44 c) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. 

12:55 d) Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. 

13:38 b) Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. 

14:43 
g) Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră petreceți cât mai mult timp 

împreună cu el. 

15:58 h) Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. 

16:54 i) Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. 

17:26 h) Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. 

18:45 
j) Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice 

școală. 

19:54 
g) Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră petreceți cât mai mult timp 

împreună cu el. 

20:16 a) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 

21:15 c) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. 

Ora Mesaj de interes public 

06:39 [1] CAMPANIA OM CU OM OPRIM PANDEMIA - 30 SEC 

07:35 [2] CAMPANIA GHISEUL.RO, COVID-19 - 30 SEC 

12:32 [2] CAMPANIA GHISEUL.RO, COVID-19 - 30 SEC 

15:26 [1] CAMPANIA OM CU OM OPRIM PANDEMIA - 30 SEC 

[1] Recomandarea C.N.A. nr. 4 din 02 februarie 2021 

[2] Recomandarea C.N.A. nr. 8 din 19 martie 2020  

 

 

NAȚIONAL TV 

Nr. mesaje de avertizare: 16 mesaje / 16 ore 

Nr. mesaje de interes public: 18 
Mesaje de avertizare difuzate: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) 

Ora Mesaj de avertizare 

06:12 a) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 

07:09 b) Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. 

08:10 c) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. 

09:14 e) Pentru sănătatea dumneavoastră evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. 

10:11 d) Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. 

11:08 f) Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. 

12:29 
g) Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră petreceți cât mai mult timp 

împreună cu el. 
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13:51 h) Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. 

14:29 i) Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. 

15:39 
j) Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice 

școală. 

16:38 c) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. 

17:09 a) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 

18:18 b) Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. 

19:44 c) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. 

20:19 e) Pentru sănătatea dumneavoastră evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. 

21:24 d) Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. 

Ora Mesaj de interes public 

06:40 [1] CAMPANIA SANGELE INSEAMNA VIATA! DONEAZA SANGE! - 30 SEC 

07:09 [2] CAMPANIA OM CU OM OPRIM PANDEMIA - 30 SEC 

07:41 CAMPANIA FONDUL PENTRU VARSTNICI - 30 SEC 

08:45 [1] CAMPANIA SANGELE INSEAMNA VIATA! DONEAZA SANGE! - 30 SEC 

09:15 [2] CAMPANIA OM CU OM OPRIM PANDEMIA - 30 SEC 

09:45 CAMPANIA FONDUL PENTRU VARSTNICI - 30 SEC 

10:34 [1] CAMPANIA SANGELE INSEAMNA VIATA! DONEAZA SANGE! - 30 SEC 

11:09 [2] CAMPANIA OM CU OM OPRIM PANDEMIA - 30 SEC 

12:31 [1] CAMPANIA SANGELE INSEAMNA VIATA! DONEAZA SANGE! - 30 SEC 

13:52 [2] CAMPANIA OM CU OM OPRIM PANDEMIA - 30 SEC 

14:57 [1] CAMPANIA SANGELE INSEAMNA VIATA! DONEAZA SANGE! - 30 SEC 

15:55 [2] CAMPANIA OM CU OM OPRIM PANDEMIA - 30 SEC 

16:42 [1] CAMPANIA SANGELE INSEAMNA VIATA! DONEAZA SANGE! - 30 SEC 

17:43 [2] CAMPANIA OM CU OM OPRIM PANDEMIA - 30 SEC 

18:19 [1] CAMPANIA SANGELE INSEAMNA VIATA! DONEAZA SANGE! - 30 SEC 

19:49 [2]  CAMPANIA OM CU OM OPRIM PANDEMIA - 30 SEC 

20:54 [1] CAMPANIA SANGELE INSEAMNA VIATA! DONEAZA SANGE! - 30 SEC 

21:51 [2]  CAMPANIA OM CU OM OPRIM PANDEMIA - 30 SEC 

[1]  Recomandarea C.N.A. nr. 3 din 28 ianuarie 2021 

[2] Recomandarea C.N.A. nr. 4 din 02 februarie 2021 

 

 

PRIMA TV 

Nr. mesaje de avertizare: 10 (12) mesaje / 13 ore [1] 

Nr. mesaje de interes public: 5 

Mesaje de avertizare difuzate: a), b), c), d), e), f), g), 

h) 

Ora Mesaj de avertizare 

07:58 
[2] Vaccinează-ți copilul împotriva rujeolei! Oferă copilului tău o șansă la viață sănătoasă! 

Mergi la medicul de familie pentru a-ți vaccina gratuit copilul! 

08:58 a) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 

09:56 f) Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. 

10:53 c) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. 

14:48 b) Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. 

15:37 d) Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. 
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16:48 
g) Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră petreceți cât mai mult timp 

împreună cu el. 

17:52 h) Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. 

18:56 e) Pentru sănătatea dumneavoastră evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. 

19:44 
[2] Vaccinează-ți copilul împotriva rujeolei! Oferă copilului tău o șansă la viață sănătoasă! 

Mergi la medicul de familie pentru a-ți vaccina gratuit copilul! 

20:55 a) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 

21:52 f) Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. 

Ora Mesaj de interes public 

10:19 [3] CAMPANIA OM CU OM OPRIM PANDEMIA - 30 SEC 

10:20 [4] CAMPANIA ANRE, LIBERALIZARE, TEXT - 27 SEC 

10:20 [5] CAMPANIA SANGELE INSEAMNA VIATA! DONEAZA SANGE! - 30 SEC 

10:21 CAMPANIA NU VA LASATI BUNURILE NESUPRAVEGHEATE, TEXT- 30 SEC 

10:21 CAMPANIA FONDUL PENTRU VARSTNICI - 30 SEC 

[1] În intervalul orar 10:00 - 14:00, nu s-a difuzat publicitate televizată. 

[2] Mesaj difuzat în același format cu cele de avertizare prevăzute la art. 120, alin. (5) din Codul 

audiovizualului 

[3] Recomandarea C.N.A. nr. 4 din 02 februarie 2021 

[4] Recomandarea C.N.A. nr. 2 din 26 ianuarie 2021 

[5] Recomandarea C.N.A. nr. 3 din 28 ianuarie 2021 

 

 

PRO TV 

Nr. mesaje de avertizare: 16 mesaje / 16 ore 

Nr. mesaje de interes public: 4 

Mesaje de avertizare difuzate: a), b), c), d), e), f), g), h), 

i), j) 

Ora Mesaj de avertizare 

06:39 e) Pentru sănătatea dumneavoastră evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. 

07:39 d) Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. 

08:47 b) Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. 

09:35 
g) Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră petreceți cât mai mult timp 

împreună cu el. 

10:24 h) Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. 

11:31 i) Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. 

12:24 c) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. 

13:38 
j) Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice 

școală. 

14:20 f) Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. 

15:22 a) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 

16:55 d) Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. 

17:40 a) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 

18:18 
g) Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră petreceți cât mai mult timp 

împreună cu el. 

19:58 h) Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. 

20:50 e) Pentru sănătatea dumneavoastră evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. 

21:17 
j) Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice 

școală. 
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Ora Mesaj de interes public 

08:50 CAMPANIA PRIMA ANIVERSARE, 8844 - 45 SEC 

10:54 CAMPANIA IMPREUNA INVINGEM SMA, MIHAITA - 60 SEC 

12:20 CAMPANIA FONDUL PENTRU VARSTNICI - 30 SEC 

14:16 CAMPANIA PRIMA ANIVERSARE, 8844 - 45 SEC 

 

 

REALITATEA PLUS 

Nr. mesaje de avertizare: 14 mesaje / 14 ore [1] 

Nr. mesaje de interes public: 11 

Mesaje de avertizare difuzate: a), b), c), d), e), f), g), h), 

i), j) 

Ora Mesaj de avertizare 

06:36 f) Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. 

09:41 b) Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. 

10:40 e) Pentru sănătatea dumneavoastră evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. 

11:39 a) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 

12:30 h) Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. 

13:46 
g) Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră petreceți cât mai mult timp 

împreună cu el. 

14:47 d) Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. 

15:36 c) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. 

16:42 
j) Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice 

școală. 

17:43 
j) Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice 

școală. 

18:38 
g) Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră petreceți cât mai mult timp 

împreună cu el. 

19:39 i) Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. 

20:40 b) Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. 

21:48 c) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. 

Ora Mesaj de interes public 

06:58 [2] CAMPANIA SALVEAZA COPIII EREI COVID!, 3,5% - 30 SEC 

06:58 CAMPANIA NU VA LASATI BUNURILE NESUPRAVEGHEATE, TEXT- 30 SEC 

07:43 [3] CAMPANIA OM CU OM OPRIM PANDEMIA - 30 SEC 

07:43 CAMPANIA NU VA LASATI BUNURILE NESUPRAVEGHEATE, TEXT- 30 SEC 

09:58 [2] CAMPANIA SALVEAZA COPIII EREI COVID!, 3,5% - 30 SEC 

13:46 [2] CAMPANIA SALVEAZA COPIII EREI COVID!, 3,5% - 30 SEC 

15:36 [3] CAMPANIA OM CU OM OPRIM PANDEMIA - 30 SEC 

15:58 [2] CAMPANIA SALVEAZA COPIII EREI COVID!, 3,5% - 30 SEC 

18:54 [2] CAMPANIA SALVEAZA COPIII EREI COVID!, 3,5% - 30 SEC 

19:56 [3] CAMPANIA OM CU OM OPRIM PANDEMIA - 30 SEC 

20:41 [2] CAMPANIA SALVEAZA COPIII EREI COVID!, 3,5% - 30 SEC 

[1] În intervalul orar 07:00 - 09:00, nu s-a difuzat publicitate televizată. 

[2] Recomandarea C.N.A. nr. 31 din 8 decembrie 2020 

[3] Recomandarea C.N.A. nr. 2 din 26 ianuarie 2021 
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ROMÂNIA TV 

Nr. mesaje de avertizare: 15 mesaje / 15 ore [1] 

Nr. mesaje de interes public: 5 

Mesaje de avertizare difuzate: a), b), c), d), e), f), g), h), 

i), j) 

Ora Mesaj de avertizare 

07:43 c) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. 

08:35 i) Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. 

09:43 b) Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. 

10:46 
j) Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice 

școală. 

11:35 a) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 

12:46 h) Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. 

13:36 
g) Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră petreceți cât mai mult timp 

împreună cu el. 

14:40 f) Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. 

15:39 e) Pentru sănătatea dumneavoastră evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. 

16:44 d) Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. 

17:39 c) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. 

18:59 c) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. 

20:44 i) Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. 

21:59 
j) Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice 

școală. 

Ora Mesaj de interes public 

07:59 CAMPANIE DE PREVENIRE A FRAUDELOR ON-LINE, FINAL - 20 SEC 

09:55 CAMPANIA NU VA LASATI BUNURILE NESUPRAVEGHEATE, TEXT- 30 SEC 

12:55 CAMPANIA IMI DAI VOIE?, GEORGE, RANDURI - 30 SEC 

16:58 CAMPANIA IMI DAI VOIE?, MALINA, RANDURI - 30 SEC 

16:58 CAMPANIA FONDUL PENTRU VARSTNICI - 30 SEC 

[1] În intervalul orar 06:00 - 07:00, nu s-a difuzat publicitate televizată. 

 

 

TVR 1 

Nr. mesaje de avertizare: 15 mesaje / 15 ore [1] 

Nr. mesaje de interes public: 21 

Mesaje de avertizare difuzate: a), b), c), d), e), f), g), h), 

i), j) 

Ora Mesaj de avertizare 

06:48 c) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. 

07:46 b) Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. 

08:46 d) Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. 

09:42 a) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 

10:38 
j) Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice 

școală. 

11:52 
g) Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră petreceți cât mai mult timp 

împreună cu el. 

13:08 h) Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. 

14:37 f) Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. 

15:03 e) Pentru sănătatea dumneavoastră evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. 
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16:52 i) Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. 

17:12 c) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. 

18:19 b) Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. 

19:20 d) Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. 

20:45 a) Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. 

21:52 
j) Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice 

școală. 

Ora Mesaj de interes public 

06:50 CAMPANIA ECHIPA PENTRU VIATA - 30 SEC 

07:48 CAMPANIA ECHIPA PENTRU VIATA - 30 SEC 

07:48 CAMPANIA MUNCA IN STRAINATATE: INFORMEAZA-TE.. - 27 SEC 

07:49 [2] PROIECT COPIL IUBIT LA BORD, AMBULANTA, TVR - 44 SEC 

07:50 [3] CAMPANIA OM CU OM OPRIM PANDEMIA, TVR - 35 SEC 

08:47 CAMPANIA MUNCA IN STRAINATATE: INFORMEAZA-TE.. - 27 SEC 

08:48 [4] CAMPANIA ANRE, LIBERALIZARE, TEXT, TVR - 32 SEC 

08:48 PROGRAMUL FIDELIS, TEZAUR, 26.04 - 32 SEC 

08:49 CAMPANIA NU VA LASATI BUNURILE.., TEXT, TVR - 35 SEC 

08:50 [5] CAMPANIA TELEFONUL VARSTNICULUIN, ALBUM, TVR - 35 SEC 

09:44 CAMPANIA MUNCA IN STRAINATATE: INFORMEAZA-TE.. - 27 SEC 

10:39 CAMPANIA ECHIPA PENTRU VIATA - 30 SEC 

10:40 [3] CAMPANIA OM CU OM OPRIM PANDEMIA, TVR - 35 SEC 

11:54 CAMPANIA MUNCA IN STRAINATATE: INFORMEAZA-TE.. - 27 SEC 

11:55 PROGRAMUL FIDELIS, TEZAUR, 26.04 - 32 SEC 

11:55 CAMPANIE DE PREVENIRE A FRAUDELOR.., FINAL, TVR - 25 SEC 

11:56 CAMPANIA SPUNE NU VIOLENTEI DOMESTICE!, STOP, TVR - 34 SEC 

14:54 CAMPANIA MUNCA IN STRAINATATE: INFORMEAZA-TE.. - 27 SEC 

16:54 FUNDATIA INOVATII SOCIALE REGINA MARIA, SOARTA, TVR - 35 SEC 

18:26 CAMPANIA MUNCA IN STRAINATATE: INFORMEAZA-TE.. - 27 SEC 

19:25 CAMPANIA MUNCA IN STRAINATATE: INFORMEAZA-TE.. - 27 SEC 

[1] În intervalul orar 12:00 - 13:00, nu s-a difuzat publicitate televizată. 

[2] Recomandarea C.N.A. nr. 27 din 10 noiembrie 2020 

[3] Recomandarea C.N.A. nr. 4 din 02 februarie 2021 

[4] Recomandarea C.N.A. nr. 2 din 26 ianuarie 2021 

[5] Recomandarea C.N.A. nr. 26 din 3 noiembrie 2020 
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CONCLUZII 

Post 

Numărul mesajelor de avertizare Textul mesajelor de avertizare Mesaje de interes public 

Nr. 

mesaje 

Nr. 

ore* 

Intervale orare 

fără mesaje 
a b c d e f g h i j 

Nr. mesaje 

recomandate** 

Intervale orare mesaje 

recomandate 

Nr. total 

mesaje 

Antena 1 14 16 6-7, 16-17           0 - 2 

Antena 3 14 16 6-7, 18-19           0 - 4 

B1 TV 15 16 12-13           0 - 0 

Digi 24 16 16 -           4 10-12, 13-14, 21-22 5 

Kanal D 16 16 -           4 6-8, 12-13, 15-16 4 

Național TV 16 16 -           16 6-22 18 

Prima TV 10 (12) 13 6-7 (7-8, 19-20)           3 10-11 5 

Pro TV 16 16 -           0 - 4 

Realitatea Plus 14 14 -           9 6-8, 9-10, 13-14, 15-16, 18-21 11 

România TV 15 15 -           0 - 5 

TVR 1 15 15 -           5 7-9, 10-11 21 
* Nr. ore: numărul intervalelor orare în care s-a difuzat publicitate televizată. 
** Mesaj recomandat: spot audio/video recomandat de Consiliu pentru a fi difuzat în regim de anunț de interes public; nu au fost luate în considerare mesaje 

similare difuzate în calupurile de publicitate. 

Observații 

1) Posturile de televiziune Antena 3, Kanal D, Național TV și Prima TV, au folosit textul “Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri 

de lichide”, în loc de textul prevăzut la art. 120, alin. (5), lit. c) din Codul audiovizualului: “Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 

litri de apă”. 

2) Postul de televiziune Prima TV a difuzat 2 mesaje având textul “Vaccinează-ți copilul împotriva rujeolei! Oferă copilului tău o șansă la viață 

sănătoasă! Mergi la medicul de familie pentru a-ți vaccina gratuit copilul!”, în același format cu cele de avertizare prevăzute la art. 120, alin. (5) 

din Codul audiovizualului. În intervalele orare în care aceste mesaje au fost difuzate nu au fost identificate mesajele de avertizare prevăzute în 

Codul Audiovizualului. 

ÎNTOCMIT, 

Mihai Gavrilă 

DATA 

13.05.2021 

ȘEF SERVICIU 

MONITORIZARE MASS-MEDIA 

AUDIOVIZUALE 

DIRECTOR  

DIRECȚIA MONITORIZARE 

 


