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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Autoritate  publică  autonomă 

Bucureşti, ROMÂNIA 
Bd. Libertăţii  nr.14,    sector 5,   cod 050706 

  Fax: (004)021-305.53.54  Tel./fax: (004)021-305.53.56    
www.cna.ro      TelVerde : 0.800.888.555     e-mail : cna@cna.ro 

Decizia nr. 641 din 14.11.2017 
privind somarea publică a S.C. AKTA TELECOM S.A. 

Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 10A, Clădirea Conect 1, et. 4, cam. 3, 
sector 2 
CUI 28672249 

Tel.: 021/5296001 
Fax: 021/5296002 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 noiembrie 2017, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, din cadrul Direcţiei 
Control şi Digitalizare, privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Piatra-
Olt,  judeţul Olt. 

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au 
constatat că S.C. AKTA TELECOM S.A. a încălcat prevederile art. 74 alin. (1) din 
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât 
a retransmis servicii de programe fără a deţine aviz de retransmisie eliberat de 
Consiliu pentru localitatea Piatra-Olt,  judeţul Olt. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, retransmisia de servicii de programe de către 
distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu. 

În fapt, în data de 16.10.2017 s-a efectuat un control la staţia cap de reţea cu 
denumirea Piatra Olt, în urma căruia, s-a constat că în localitatea Piatra Olt, sunt 
retransmise o serie de programe de către S.C. AKTA TELECOM S.A.  

Din raportul de monitorizare reiese următoarele aspecte: 
„Sunt retransmise un nr. de 59 programe în sistem analogic: KANAL D, PRO 

CINEMA, PRO X, PRO GOLD, PARAMOUNT CHANNEL, TVR 2, TVR 1, PRO TV, 
PRO 2, AKTA INFO, ANTENA 1, VIASAT HISTORY, B 1 TV, NICKELODEON, 
PRIMA TV, NAȚIONAL TV, FAVORIT TV, NAȘUL TV, AXN, REALITATEA TV, TVH,  
DIGI 24,  ETNO TV, NATIONAL GEOGRAPHIC,  ANTENA STARS,  ANTENA 3,  
HAPPY TV, KISS TV, TARAF TV,  SPERANȚA TV, CARTOON NETWORK, LOOK 
TV, LOOK PLUS, CINEMARATON,  BOOMERANG, NAȚIONAL 24 PLUS, VIASAT 
EXPLORE, BBC EARTH, ROMÂNIA TV, FISHING&HUNTING, TELEKOM SPORT 5,  
TELEKOM SPORT 6,  TVR 3,  TRINITAS TV,  PAPRIKA TV, COMEDY CENTRAL 
EXTRA,  EUROSPORT 1, EUROSPORT 2, VIASAT NATURE, ZU TV, TV 1000, 
DIVA, FILM CAFE, DA VINCI LEARNING, TVR CRAIOVA, VTV, MUSIC CHANNEL, 
TV5, NICK JUNIOR. [...] 

Capul de rețea este în funcțiune. Avizul de retransmisie A 7943/23.04.2015 
aparținând SC AKTA TELECOM SA a fost retras prin Decizia CNA nr. 
444/04.08.2016, ca urmare a solicitării societății. Angajatul care mi-a facilitat intrarea 
în capul de rețea, [...], ca și coordonatorul punctului de prezență [...] (cu care a fost 
încheiat PVC), sunt angajații S.C. AKTA TELECOM S.A., iar chitanțele incheiate cu 
abonații din Piatra Olt sunt în numele aceleiași societăți. [...] 

La momentul controlului, pentru capul de rețea din Piatra Olt, care funcționa 
autonom, nu exista aviz de retransmisie valabil pentru societatea care-l deținea,  
S.C. AKTA TELECOM S.A.”  
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Membrii Consiliului analizând situaţia avizelor deţinute de S.C. Akta Telecom 
S.A. au putut constata că avizul nr. A7943/23.04.2015, acordat societăţii pentru capul 
de reţea Piatra – Olt a fost retras la data de 04.08.2016 prin Decizia nr. 
444/04.08.2016.  

Mai mult, din raportul de monitorizare întocmit în data de 30.10.2017 membrii 
C.N.A. au putut constata că, până la momentul efectuării controlului, societatea AKTA 
TELECOM S.A. a depus la C.N.A. documente în vederea obținerii unui aviz de 
retransmisie, însă această solicitare i-a fost respinsă pentru neîndeplinirea ordonării 
programelor în frecvență din punct de vedere tematic.  
 Astfel, membrii Consiliului au constatat că această societate retransmitea mai multe 
servicii de programe, fără să deţină aviz de retransmisie eliberat de Consiliu, document în 
virtutea căruia se acordă unui distribuitor de servicii dreptul la retransmisia printr-o reţea de 
comunicaţii electronice specificată a unor servicii de programe, în condiţiile legii. 

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus 
sancţionarea S.C. AKTA TELECOM S.A. cu somaţie publică. 

Supusă la vot, propunerea de somare publică a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului  nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
Art. 1:  S.C. AKTA TELECOM S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Dimitrie 

Pompeiu nr. 10A, Clădirea Conect 1, et. 4, cam. 3, sector 2, se sancţionează cu 
somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 74 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. În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii  
S.C. AKTA TELECOM S.A. are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii 
electronice din localitatea Piatra Olt, judeţul Olt, în mod continuu, timp de 7 zile, pe 
canalul alocat programului care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text: 

 
“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii  

S.C. AKTA TELECOM S.A. cu somaţie publică, întrucât a retransmis servicii de 
programe în localitatea Piatra-Olt, judeţul Olt, fără a deţine un aviz de retransmisie 
eliberat de Consiliu, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului”. 

 
PREŞEDINTE, 

 
LAURA GEORGESCU 

 
                                                                     
        Serviciul Juridic şi Reglementări 
                                                                  Şef Servicu, Ciobanu Dumitru 
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