
 

 

 
Decizia nr. 345 din 12.05.2020 

privind somarea S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. 
Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 28A, spaţiul de lucru nr. 2, 

Construcţia C1, parter, jud. Prahova 
CUI: 14954665      Fax: 0378.603.160 

 
- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV 

Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A, sector 1 
 

Întrunit în şedinţa publică din 12 mai 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza 
sesizării nr. 3622/12.04.2020, cu privire la rubrica „Un plus de sănătate” din cadrul 
ediției emisiunii informative’’Știrile România TV” difuzate în 12.04.2020, de postul 
ROMÂNIA TV. 

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE 
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.6/09.06.2011 eliberată la 
23.11.2017 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011 eliberată la 
27.11.2018). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de 
monitorizare şi vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 31 
alin. (1) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare (Legea 
audiovizualului), potrivit cărora potrivit cărora plasarea de produse este interzisă.  

În fapt, conform raportului de monitorizare, postul de televiziune România 
TV a difuzat în data de 12.04.2020, în cadrul ediţiei informative Ştirile România 
TV, în intervalul orar 11:43-11:53, rubrica Un plus de sănătate. Rubrica a fost 
difuzată însoţită de coperte de început şi de sfârşit cu denumirea: Un plus de 
sănătate.      

Un plus de sănătate, interval orar 11:43-11:53    
Moderatoare: Malvina Cservenschi 
Invitată în studio: Simona Voicu- farmacist 
Titluri: STRESUL, PERICOL MAJOR PENTRU ORGANISM; CE AFECŢIUNI 

POATE PROVOCA STRESUL 
La începutul rubricii Un plus de sănătate,  în partea centrală a ecranului se 

poate observa simbolul PP şi menţiunea Acest program conţine plasare de 
produse. Acest simbol este meţinut pe ecran trei secunde. 

La finalul rubricii, de asemenea, a  fost afişat simbolul PP şi titrată 
menţiunea: Acest program a conţinut plasare de produse. Simbolul a fost 
meţinut pe ecran trei secunde.  

Subiectul de dezbatere al rubricii este stresul şi afecţiunile medicale ce pot fi 
provocate de acesta.   

Farmacista Simona Voicu, invitată în studio, a prezentat principalele 
manifestări pe care stresul le poate declanşa în organismul uman: tahicardie, 
tulburări digestive, tulburări respiratorii, stări de anxietate, depresie, senzaţie de 
nod în gât. De asemenea, a fost adusă în discuţie ca factor agravant şi vârsta 
personelor care se confruntă cu problema stresului.  
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În timpul acestor discuţii, pe întreg ecranul, a fost afişată de patru ori şi 
menţinută, pe ecran, aproximativ patru secunde, o imaginie pasivă în care se 
pot observa aşezate pe o masă patru cutii pe care este scrisă denumirea: 
DEXOCALM şi trei flacone cu aceeaşi denumire, DEXOCALM. Această imagine 
este însoţită de titlul: SOLUŢII NATURALE ÎMPOTRIVA STRESULUI. 

În studio, moderatoarea şi invitata au făcut următoarele comentarii:        
Moderatoarea: Aş vrea să ne spuneţi există soluţii mai puţin invazive, 

naturale care să ne atenueze sau care să prevină aceste manifestări nedorite 
practic de noi? 

Simona Voicu: Tocmai de la aceste lucruri au pornit colegii mei în 
elaborarea unei formule, o formulă foarte recent lansată pe piaţa farmaceutică. O 
formulă unică ca şi compoziţie şi foate bine şi atent gândită pentru a contracara 
toate aceste manifestări care nu sunt doar neplăcute dar netratate corespunzător 
pot duce la afecţiuni mai importante. Este vorba despre o formulă de zi, vorbim 
de un produs antistres de zi deci care nu induce somnul şi asigură doar o 
stare de calm o stare foarte necesară pentru a ne putea desfăşura 
activităţile cotidiene.     

Moderatoarea: Concret care este mecanismul de acţiune a acestei 
formule? 

Simona Voicu: Vorbim despre o formulă alcătuită din patru extracte 
naturale: extract de hamei, pasiflora, roiniţă şi păducel însoţită de magneziu. 
Primele dintre aceste patru extracte, primele trei extracte hamei, pasiflora şi 
roiniţă au efecte ţintite şi clinic demonstrate asupra stărilor psihice din 
distonia neurovegetativă s-a demonstrat efectul anxiolitic, antidepresiv şi 
atistres a acestor extracte. De asemenea, extractul de hamei are studii care 
arată eficacitatea sa în eliminarea crampelor care însoţesc distonia, crampelor 
abdominale care însoţesc distonia neurovegetativă. Deci are un efect spasmolitic 
foarte bun. Extractul de păducel este foarte bun în manifestările distoniei 
neurovegetative legate de tulburările cardiace. Deci practic este uşor hipotensor, 
asigură un ritm cardiac optim. Iar magneziu, de asemenea, este foarte indicat 
pentru menţinerea sănătăţii inimii. Vorbim astfel de cinci componente ale acestei 
formule care, prin mecanisme diferite şi la niveluri diferite, au un efect foarte 
foarte bun asupra manifestărilor distoniei neurovegetative.           

Moderatoarea: Aţi vorbit mai devreme că nu provoacă somnolenţa. Aş 
vrea să vă întreb alte reacţii adverse există? 

Simona Voicu: Nu. Iar aici este un lucru foarte foarte bun pentru că 
există tot soiul de produse de sinteză să le spun care au un efect bun dar 
din păcate determină efecte secundare sau adverse, determină dependenţă, 
pot determina o stare de buimăceală, de zăpăceală la nivelului sistemului 
nervos central. Formula aceasta este foarte sigură la administrare 
prelungită este lipsită de efecte adverse sau interacţiuni medicamentoase 
astfel încât o putem administra foarte foarte liniştiţi şi în siguranţă.  

Moderatoarea: Mai exact cât timp se poate administra? 
Simona Voicu: În funcţie de simptomul pentru care o administrăm sau 

de afecţiunea pentru care o administrăm. Pentru că dacă să zicem e vorba 
de un elev sau student în perioada de examene este bine să administrăm 
atunci când starea de emoţie este una foarte puternică. Aşa cum spuneam, 
în funcţie de tipul de simptome pe care le avem. Este bine să administrăm 
acest prosud în doză de o capsulă pe zi. Dar atenţie nu doar în ziua în care 
ne simţim mai stresaţi sau dacă simţim că inima ne bate foarte tare am luat 
trei capsule ne-a trecut simptomul şi a doua zi am uitat să mai luăm, Este 
bine pentru că odată înstalate aceste manifestări este bine să continuăm 
măcar o lună de zile pentru că, aşa cum spuneam, nu ne face rău, ba din 
contră are un efect foarte bun mai ales asupra stării noastre psihice. 
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Moderatoarea: Eu vă mulţumesc că aţi fost alături de noi. Punem punct aici 
ediţiei de astăzi.  

După ce rubrica s-a încheiat, în interiorul calupului de publicitate comercială 
(semnalizată corespunzător) difuzat imediat după rubrica Un plus de sănătate, a 
fost difuzat spotul publicitar pentru produsul Dexocalm.    

Conţinutul spotului:  
► pe ecran au fost afişate informaţiile:  
   ■  în partea superioară: 0736.396.602; farmaclass.ro, 021.255.54.05; 
   ■  în partea centrală stângă: un romb ce conţine imaginea grafică a unui 
indicator monteaza menţiunile:        NERVOS, CALM;  

               ■  în partea centrală, în mijloc: denumirea: DEXOCALM însoţită de 
textul: te ajută să treci cu bine peste dezechilibrele din viaţa ta; 
             ■ în partea centrală dreaptă: un romb ce conţine imaginea grafică a 
produsului- cutia cu denumirea DEXOCALM.      

► comentariile vocii din off cu privire la produs: stările de nervozitate îţi 
afectează viaţa? Ai moleşeli, senzaţie de rău în gât şi simţi că inima îţi sare din 
piept? Dexocalm te ajută să treci cu bine peste aceste dezechilibre din viaţa ta. 
Dexocalm reprezintă o formulă naturală complexă care controlează eficient stările 
de nervozitate de peste zi. Starea de bine cu Dexocalm se ţine. Dexocalm un 
produs de calitate marca FarmaClass. 

► la finalul spotului a fost titrată pe ecran (şi citită de vocea din off) 
menţiunea: Acesta este un supliment alimentar. Citiţi cu atenţie informaţiile 
de pe ambalaj.      

►spotul are o durată de 31 de secunde. 
Membrii Consiliului au constatat că rubrica „Un plus de sănătate”, din 

12.04.2020, a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art 31 alin (1) din Legea 
audiovizualui care interzic plasarea de produse, emisiunea nefiind exceptată de la 
aceste prevederi în temeiul prevederilor art. 31 alin. (2) din din același act 
normativ, care permit plasarea de produse. 

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare 
a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului și de faptul că 
pentru fapte similare radiodifuzorul a mai fost sancționat anterior, membrii 
Consiliului au propus sancționarea radiodifuzorului cu somație publică. 

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. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa 

audiovizuală nr. S-TV 281.6/09.06.2011 eliberată la 23.11.2017 şi decizia de 
autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011 eliberată la 27.11.2018 pentru postul 
ROMÂNIA TV) se sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate 
pentru încălcarea prevederilor art. 31 alin. (1)  din Legea 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 (2) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
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radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS 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 publică postul 

ROMÂNIA TV, deoarece în cadrul rubricii „Un plus de sănătate” din ediția 
emisiunii informative’’Știrile România TV” difuzate în 12.04.2020, a fost difuzată cu 
încălcarea dispozițiilor art. 31 din Legea audiovizualui care interzic plasarea de 
produse, emisiunea nefiind exceptată de la această prevedere legală.” 

 
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 
                  
 
 
 
 

 
 

                  
 


