
 
Decizia nr. 427 din 25.06.2020 

privind somarea  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 25 iunie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la 
edițiile emisiunii „Câștigați acum” din 03.05. (sesizarea nr. 4270/03.05.2020), 23.05, 
06.06. (sesizările nr. 5195/29.05.2020, 5450/06.06.2020, 5452/06.06.2020), 30, 31.05., 
13.06.2020 (sesizările nr. 5631, 5632, 5633/13.06.2020), 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) și d) 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; 
    d) respectă regulile informării corecte. 

Cu privire la edițiile emisiunii  „Câștigați acum” din 3, 23, 30 și 31 mai, 6 și 13 iunie 
2020, redăm din rapoartele de monitorizare sinteza constatărilor, după cum urmează: 
-Câştigaţi acum/03.05.2020 În intervalul orar 13:59-14:14, a fost difuzată o fereastră de teleshopping de 15 
minute, urmată, în intervalul orar 14:14-15:02, de o ediție a emisiunii CÂȘTIGAȚI ACUM cu durata de 47 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.  

Teleshopping - interval orar 14:14-15:02 
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 participe la emisiune, să formeze numărul 1204. Ex.: 
Adela Lupșe: Vă daţi seama că noi  mergem mai departe şi vrem să adăugăm cât mai multe nume pe lista noastră 
de câştigători pe care o puteţi vedea şi dumneavoastră pe site-ul emisiunii noastre ,,Câştigaţi acum.ro”. 
Verificaţi pagina noastră, verificaţi ce se întâmplă acolo, mergeţi pe site-ul nostru dacă doriţi dar cel mai indicat 
şi mai indicat este faptul că dacă vreţi să devenţi câştigătorii noştri, trebuie să formaţi 1204. Vreau să înţelegeţi 
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cest lucru încă de pe acum, de aceea avem aceste 15 minute, minute în care dumneavoastră să formaţi 1204 ca 
mai apoi, în partea a doua a emisiei noastre să puteţi să intraţi în legătură directă. (...)    
Adela Lupșe: (...) Prin urmare, sunaţi acum la 1204 şi procuraţi-vă o sugestie de variantă LOTO pe care, 
ulterior, dumneavoastră o puteţi juca la o loterie. De la noi din ţară, dintr-o altă ţară, nu contează. Asta rămâne 
la decizia dumneavoastră, la latitudinea dumneavoastră, ce preferaţi să faceţi cu acea variantă LOTO. Dar o a 
doua posibilitate de câştig este la noi în direct, aici, la ,,Câştigaţi acum”. Deci dacă dumneavoastră vă doriţi 
foarte tare să deveniţi câştigătorii noştri, atunci vă invităm în legătură directă. 
 

CÂȘTIGAȚI ACUM - interval orar 14:14-15:02 
În ediția emisiunii 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.  
• Cerința 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 

informații despre spectacolele și evenimentele organizate de Etno Tv sau despre emisiunile ce vor fi difuzate de 
Etno TV. 

Concursul a conţinut 9 cerințe. Au intrat în legătură directă 9 telespectatori, 4 dintre ei câștigând premiul 
afișat la momentul respectiv. Ultimul concurent, care a dat un răspuns corect, a intrat în direct la ora 15:01, la un 
interval de 38 de minute de la telefonul penultimului concurent. 

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. 
Prezentatoarea emisiunii a făcut apel la telespectatori, să participe la emisiune. Ex.: Adela Lupșe: Vreau pe cineva 
în direct acum. 1400 de RON, trataţi cu maximă seriozitate acest joc. Puteţi, concentraţi-vă! Paisprezece milioane 
de lei vechi vor putea fi ai dumneavoastră 
Adela Lupșe: Şi când  spun că vreau să premiez, asta înseamă că vreau să sune telefonul acum. Timp nu mai avem. 
Vreau trei imagini diferite. Acesta trebuie să sune (arată telefonul din mâna ei). Nu mai avem timp la dispoziţie, să 
ştiţi.  Vreau să vă premiez. Pentru vreau să fiţi aici, pentru că vreau ca acest telefon să sune!  
Adela Lupșe: Telefonul trebuie să sune! Haideţi! Dau o mie de RON-i! Nu pot, telefonul trebuie să sune! Acum! 
Haideţi! Puteţi! Puteţi! Asta este! Alo, bună ziua! 
Telespectator: A3 şi C11. 
Adela Lupșe: Şi încă una mai ştiţi? 
Telespectator: Nu, numai două, doamnă.  
Adela Lupșe: A3 şi C11. Haideţi să vedem. Domnule, aţi câştigat 1000 de RON-i! Felicitările noastre! 
Câştigaţi acum/23.05.2020, 06.06.2020 

Concursul Câştigaţi acum este precedat de o fereastră de Teleshopping de 15 minute în care 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 face apel la telespectatori, să participe la emisiune, să formeze numărul 1204. Se 
induce ideea că apelând la acest număr de telefon se intră în direct şi se poate participa la concursul ce va urma să 
se desfăşoare, fără alte condiţii intermediare.  
Exemplu: 
23.05.2020 
Adela Lupșe: Ei bine, 1204 e numărul de telefon pe care eu v-aş ruga să-l formaţi şi acum, şi mai târziu, şi ori de 
câte ori vreţi să intraţi în legătură directă pentru că noi vrem să vorbim cu dumneavoastră, să vă premiem. Vrem 
foarte mult să avem câştigători(...). 
Adela Lupşe: După cum bine vedeţi, doar 15 minute avem, dar dumneavoastră, ăsta este norocul vostru, vedeţi 
bine, fiecare cu norocul lui, ăsta este norocul vostru că aveţi toată emisiunea la dispoziţie să formaţi 1204 dacă 
vreţi să intraţi în legătură directă. Şi eu zic s-o faceţi. 1204 e numărul de telefon pe care trebuie să-l apelaţi ca să 
intraţi în legătură directă. Primim foarte multe mesaje pe pagina de Facebook din partea dumneavoastră că nu 
ştiţi la ce număr să sunaţi. 1204, stimaţi telespectatori.         
06.06.2020 
Adela Lupşe: (...) vă invit încă de pe acum să formaţi 1204. Formaţi acest număr de telefon dacă vreţi să intraţi 
în legătură directă în partea a doua a emisiunii noastre şi să ne daţi răspunsurile corecte. (...) Ce e nevoie din 
partea dumneavoastră? E nevoie să formaţi 1204 încă de pe acum. Vreau să formaţi 1204, să formaţi din orice 
colţ al României, de unde ne vedeţi, să revedeţi în mediul on-line pe pagina de Facebook ,,Câştigaţi acum” pe 
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care    v-aş ruga s-o urmăriţi, să-i daţi un like, ca s-o şi distribuiţi, sau să ne vedeţi pe Etno TV, nu contează, 
vreau să formaţi 1204 şi vreau să fiţi alături de mine pe tot parcursul acestei ediţii de astăzi.      
Adela Lupşe: Dar ca să deveniţi câştigătorii noştri, ce trebuie să faceţi? Bravo! Să formaţi 1204. 1204, trebuie să 
formaţi acest număr de telefon pe tot parcursul emisiunii ca mai apoi să puteţi să aveţi această posibilitate să 
intraţi în legătură directă în partea a doua a emisiunii noastre. 

În ediția emisiunii 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: GĂSIŢI IMAGINEA DIFERITĂ!, GĂSIȚI CELE DOUĂ IMAGINI DIFERITE!, GĂSIȚI 

CELE TREI IMAGINI DIFERITE  
• Textul Sunați la 0318 242 148 pentru informații.  

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. 
Pe banda de crawl, în mod repetat, a fost prezentată informaţia: Cumpără acum prin sms sau apel telefonic la 
1204 şansa de a fi şi tu câştigător! Câştigaţi acum! Şi nu doar acum! În fiecare vineri de la ora 22:30, sâmbăta 
şi duminica începând de la ora 14:00 intră şi tu în galeria câştigurilor fabuloase alături de noi! Sună la 1204, 
intră în posesia unei posibile variante loto şi poţi fi selectat pentru a participa la unul dintre cele mai atractive  
concursuri tv! Câştigaţi acum! Concursul în care şi tu poţi fi câştigător! Exemplu: 
23.05.2020 
Acest text a apărut pe banda de crawl la orele: 14:00, 14:05, 14:10, 14:14, 14:19, 14:24, 14:29, 14:35, 14:40, 14:45, 
14:50, 14:55, 14:59. 
06.06.2020 
Acest text a apărut pe banda de crawl la orele: 14:00, 14:04, 14:14, 14:25, 14:30, 14:34, 14:40, 14:45, 14:49, 14:54.   
Pe parcursul acestui concurs prezentatoarea emisiunii face apel la telespectatori, să participe la emisiune. Exemplu: 
23.05.2020 
Adela Lupşe: (...)intraţi în legătură directă. (...)Dar dacă există un telespectator în faţa micului ecran şi vrea să 
câştige astăzi la noi în emisiune, îl invit în legătură directă. Îl ivit să facă acest telefon să sune. (...) 
Adela Lupşe: Dacă vă doriţi să participaţi la acest concurs, să intraţi în legătură directă, o faceţi! Acum! 
(...)Deci eu am nevoie ca unul dintre dumneavoastră să intre în legătură directă (...) 
06.06.2020 
Adela Lupşe: Repede, mai repede! Se poate să intraţi în legătură directă la fiecare concurs? Eu zic că se poate. 
Vreau să sune telefonul acum cu cineva la celălalt capăt al firului pentru că vreau să vă premiez cu suma de 
bani pusă în joc. 
Adela Lupşe: Sunt în continuare aici pe ecran şi puteţi să intraţi în direct, puteţi să mă întrerupeţi, puteţi să 
intraţi aici în direct în orice moment, puteţi să fiţi alături de mine în orice moment dar sunaţi-ne,  pentru că 
altfel n-aveţi cum să intraţi în legătură directă. (...)   
Adela Lupşe: Deci cine intră în legătură directă e cel mai câştigat. Şi de ieri, şi de azi. Dacă intraţi 
dumneavoastră în legătură directă, dumneavoastră veţi deveni câştigătorul nostru. (...)Dar fiindcă mai puteţi să 
intraţi în legătură directă, mai aveţi exact 5-10 secunde, să fiţi conectaţi în legătură directă pentru 1500 de 
RON-i, (...) intraţi în legătură directă pentru că mai puteţi să deveniţi câştigătorii noştri astăzi, aici, la noi, la 
..Câştigaţi acum!”. (...)nu mai staţi pe gânduri, intraţi de îndată în legătură directă, intraţi, daţi-mi soluţia 
corectă. (...) 

Concursul ,,Câştigaţi acum!” conţine mai multe jocuri cu cerinţe diferite(GĂSIŢI ANIMALUL DIN PLIC!, 
GĂSIȚI CELE TREI IMAGINI DIFERITE!,GĂSIŢI IMAGINEA DIFERITĂ!, GĂSIȚI CELE DOUĂ IMAGINI 
DIFERITE!).  
La un moment dat este prezentat un joc cu un grad mai mare de dificultate la care, după un interval mare de timp 
(39 de minute în emisiunea din 23.05.2020 şi 43 de minute în emisiunea din 06.06.2020), în ultimele 
 
 
 
Câştigaţi Acum!/30,31.05.2020, 13.06.2020/ 

În datele de 30,31.05.2020, 13.06.2020, postul de televiziune ETNO TV a difuzat în intervalele 13:44-
14:59, 13:54-14:59 şi respectiv 13:46-15:01: 

- o fereastră de teleshopping cu o durată neîntreruptă de 15 minute și separată clar, sonor și vizual, de 
programele audiovizuale, prin coperte neutre, cu mențiunea TELESHOPPING.  

- emisiunea ce a prezentat mai multe jocuri cu cerinţe, la care trebuia să răspundă telespectatorii în direct, 
încadrată între coperte pe care era menționat titlul CÂȘTIGAȚI ACUM!. Emisiunea nu a avut nicio încadrare, nicio 
avertizare. 
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Prezentatoarea afirmă, în cadrul ferestrei de TELESHOPPING, că emisiunea, Câştigaţi Acum!, este alcătuită din 
două părţi ca de exemplu: 
30.05.2020 
Adela Lupşe: Deci important e să formaţi 1204 şi să intraţi în legătură directă. Da? Haideţi să vedem cine 
formează 1204? Cine formează acest număr de telefon are toate şansele ca în partea a doua a emisiunii să fie 
conectat în legătură directă. Prin urmare stimaţi telespectatori, dacă vreţi să vă număraţi printre câştigătorii 
ediţiei noastre de astăzi, nu ezitaţi, formaţi 1204. 
Adela Lupşe: Formaţi sigur 1204 şi asiguraţi-vă că dumnevoastră veţi fi acel telespectator ce va intra în legătură 
directă în partea a doua a emisiunii. 
31.05.2020 
Adela Lupşe: (...) încercaţi să fiţi alături de mine încă de pe acum şi formaţi 1204 ca să puteţi să intraţi în 
legătură directă în partea a doua a emisiunii noastre, acea parte în care dumneavoastră puteţi să deveniţi 
câştigătorii noştri.   
Adela Lupşe: 1204 este numărul pe care trebuie să-l formaţi. (...) Deci trebuie să formaţi 1204 ca să intraţi în 
legătură directă  în partea a doua a emisiunii. Cam despre asta este vorba. Dacă ne vedeţi din faţa micului ecran, 
bineînţeles trebuie să formaţi 1204(...). 
13.06.2020 
Adela Lupşe: (...)Tot ce trebuie dumneavoastră să faceţi, este să sunaţi la 1204. Formaţi acest număr de telefon 
pe tot parcursul emisiunii noastre şi cumpăraţi-vă o sugestie de variantă LOTO iar mai apoi aveţi posibilitatea şi 
şansa să intraţi în legătură directă în partea a doua a emisiunii, să ne daţi răspunsurile corecte, în partea a doua  
emisiunii iar noi mai apoi să vă facem câştigătorii noştri. Nu ezitaţi dacă ştiţi răspunsul corect, intraţi repede, 
repejor în legătură directă  şi daţi-ne răspunsul pentru că numai aşa puteţi deveni câştigătorii noştri. 
Adela Lupşe: 1204, 1204 este numărul de telefon. Formaţi încă de pe acum, să vă asiguraţi că veţi intra în 
legătură directă în partea a doua a emisiunii. 1204 e numărul de telefon pe care v-aş ruga să-l formaţi pe tot 
parcursul emisiunii pentru că numai aşa puteţi să intraţi în legătură directă să daţi răspunsurile corecte şi mai 
apoi să vă fac câştigătorii noştri.   

În timpul fereastrei de Teleshopping de 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 face apel la telespectatori, să participe la emisiune, să formeze numărul 1204. Se induce 
ideea că apelând la acest număr de telefon se intră în direct şi se poate participa la concursul ce va urma să se 
desfăşoare, fără alte condiţii intermediare. 
30.04.2020 
Adela Lupşe: (...)Aşadar şi prin urmare, începeţi încă de pe acum să formaţi 1204. Da? 1204 este numărul de 
telefon pe care dumneavoastră trebuie să îl formaţi pe tot parcursul emisiunii, să-l formaţi acum, să-l formaţi şi 
mai târziu, importat e să nu plecaţi nicăieri, dar absolut nicăieri din faţa micului ecran şi să rămâneţi alături de 
mine. 
Adela Lupşe: (...) Măi, ca să deveniţi câştigătorii noştri  sau chiar să deveniţi câştigători la”Câştigaţi Acum!” 
trebuie să formaţi 1204. Asta este literă de lege. Mi-a spus asta, că trebuie să formez 1204? E bine, asta trebuie 
să faceţi. Formaţi 1204 dacă vreţi să deveniţi câştigătorii noştri. Este simplu. 
31.05.2020 
Adela Lupşe: 1204, asta trebuie să faceţi dumneavoastră, să formaţi acest număr de telefon pe tot parcursul 
emisiunii noastre şi ca să încercaţi să fiţi primii ce vor intra în legătură directă în partea a doua a emisiunii. 
Adela Lupşe: (...)Mai avem patru minute şi vom da startul părţii a doua. În partea a doua dumneavoastră mă 
puteţi întrerupe în orice moment. Când doriţi dumneavoastră, întrerupeţi-mă. Când doriţi să intraţi în legătură 
directă, formaţi 1204. Ştiţi soluţia corectă? Formaţi 1204. Pentru absolut orice puteţi să formaţi 1204 să intraţi 
în legătură directă şi să-i daţi răspunsul corect.    
13.06.2020 
Adela Lupşe: Dar eu vă asigur căci dacă formaţi 1204 şi formaţi, formaţi, formaţi de mai multe ori, cu siguranţă 
veţi deveni câştigătorii noştri şi ştiţi ce aveţi de făcut ca să ne daţi răspunsurile corecte în legătură directă aici, la 
noi, la ,,Câştigaţi Acum!”. 
Adela Lupşe: Puteţi foarte bine să intraţi în legătură directă în partea a doua a emisiunii formând 1204. Ăsta 
este secretul, pentru că m-aţi... şi pe pagina noastră de Facebook ne întrebaţi cum să intraţi în legătură directă. 
Formaţi 1204. La ce număr să sun, să intru în legătură directă? Să sunaţi la 1204. 
Adela Lupşe: 1204. Am spus? Da, am spus, dar mai repet. Eu mai repet pentru ca să vă intre bine în minte ce 
trebuie să faceţi ca să intraţi în legătură directă, să formaţi 1204. Scurt şi la obiect. Fără nici un dar, fără nici 
un poate, fără nimic altceva, da? Deci ca să intraţi în legătură directă, stimaţi telespectatori, trebuie să formaţi 
1204. Scurt şi la obiect. Asta este, asta e realitatea, toţi cei care au câştigat la noi în emisiune, credeţi-mă că au 
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format 1204. Nu există câştigător la noi în emisiune care să fi câştigat într-un alt fel. Nu. Toţi câştigătorii 
noştri care au intrat în direct şi ne-au dat răspunsurile corecte, ca să intre, ca să deţină titlul de câştigător la 
,,Câştigţi Acum!”,  au format 1204. Credeţi-mă pe cuvânt 

În edițiile emisiunii 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: GĂSIŢI IMAGINEA DIFERITĂ!, GĂSIȚI CELE DOUĂ IMAGINI DIFERITE!, GĂSIȚI 

CELE TREI IMAGINI DIFERITE  
• Textul Sunați la 0318 242 148 pentru informații.  

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. 
Pe banda de crawl, în mod repetat, a fost prezentată informaţia: Cumpără acum prin sms sau apel telefonic la 
1204 şansa de a fi şi tu câştigător! Câştigaţi acum! Şi nu doar acum! În fiecare vineri de la ora 22:30, sâmbăta 
şi duminica începând de la ora 14:00 intră şi tu în galeria câştigurilor fabuloase alături de noi! Sună la 1204, 
intră în posesia unei posibile variante loto şi poţi fi selectat pentru a participa la unul dintre cele mai atractive  
concursuri tv! Câştigaţi acum! Concursul în care şi tu poţi fi câştigător! Acest text a apărut pe banda de crawl la 
orele: 
30.05.2020 
14:00, 14:09, 14:15, 14:19, 14:25, 14:30, 14:35, 14:40, 14:44, 14:50, 14:54. 
31.05.2020 
14:15, 14:20, 14:25, 14:29, 14:34, 14:39, 14:44, 14:49, 14:55. 
13.06.2020 
14:01, 14:06, 14:11, 14:16, 14:20, 14:25, 14:30, 14:35, 14:40, 14:45, 14:50, 14:56. 
Pe parcursul acestui concurs prezentatoarea emisiunii a îndemnat telespectatorii, uneori pe un ton alert, mai 
ales spre sfârşitul emisiunii, să participe la emisiune. Ex.: 
30.05.2020 
Adela Lupşe: În acest moment dumneavoastră aveţi posibilitatea aceasta să intraţi în legătură directă, să daţi 
răspunsul corect. E vreo şansă ca unul dintre dumneavoastră să-mi dea răspunsul potrivit? E posibil ca unul 
dintre voi să intre în legătură directă acum, să-mi dea soluţia pentru care vă premiez cu 1400 de RON-i. 

Adela Lupşe: Cincispezece secunde! Deci: trei, patru sau cinci! Zece, nouă, opt, şapte, şase, cinci, patru, 
trei, doi, unu! Acum! Haideţi! Alo! Puteţi! (...) Aţi descoperit trei, patru sau cinci oraşe, intraţi în legătură 
directă. Vreau să sune telefonul să vă premiez. Puteţi! Deci, zero! Alo! Alo, bună ziua! Alo! 
(...)       
31.05.2020 
Adela Lupşe: Ultimul moment din emisiune! Ultimul moment din acest joc! Nu mai avem timp la dispoziţie, 
cineva trebuie să fie în legătură directă. Haideţi să vedem cine va fi acel telespectator care va intra în direct cu 
răspunsul corect. 15 milioanne de lei vechi, pentu o singură imagine diferită! Nu mai avem timp la dispoziţie! 
Cineva trebuie să fie conectat în legătură directă. 

Adela Lupşe: Vreau să sune telefonul! Un număr şi o literă! 1500 de RON-i! Cine va câştiga suma de 
bani? Cine va intra în legătură directă? Cine îmi dă răspunsul corect? Trei secunde, haideţi! Un număr şi o 
literă. Alo, bună ziua! 

Telespectator: Alo! 
Adela Lupşe: Alo! Bună ziua, domnule!  
Telespectator: Bună ziua! 
Adela Lupşe: O imagine diferită, vă rog frumos! 
Telespectator: Da, aş merge la litera E şi cifra 3.  

Adela Lupşe: 3E. De unde sunaţi? Aţi câştigat 1500 de RON-i! Incredibil, stimabile domn! Vă felicităm!    
13.06.2020 
Adela Lupşe: Dumneavoastră puteţi să intraţi în legătură directă în orice moment. Puteţi să fiţi conectat în 
legătură directă în orice moment. (...)    
Adela Lupşe: Cine poate să-mi dea soluţia corectă? Cine poate să intre în direct? (...)Deci puteţi! Nu, nu vreau să 
închei această emisiune fără dumneavoastră! Încă 40 de secunde pentru dumneavoastră, pentru un singur 
telespectator care va intra în legătură directă, fiţi foarte atenţi, la zero trebuie să sune telefonul. (...) Cine va 
intra în legătură directă? Am nevoie doar de un prenume cu patru ,,A” pentru zece milioane de lei vechi! Haideţi! 
Se poate! Zece secunde! Haideţi! Trebuie să sune telefonul! N-aveţi cum să nu ştiţi! Puteţi! Vă ţin pumnii! Să 
sune telefonul! Trebuie să sune! (...)       

Concursul Câştigaţi Acum! conţine mai multe jocuri cu cerinţe diferite (GĂSIŢI ORAŞUL DIN ROMÂNIA!, 
GĂSIŢI IMAGINEA DIFERITĂ,  GĂSIŢI PRENUME CU PATRU DE ,,A”!).  
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La un moment dat este prezentat un joc cu un grad mai mare de dificultate la care, după un interval mare de timp 
(44 min în emisiunea din 30.05.2020, 35 min în emisiunea din 31.05.2020 ş 41 min în emisunea din 13.06.2020), în 
ultimele secunde, sună un telespectator care dă răspunsul corect şi câştigă premiul pus în joc. 
Premiile sunt exprimate în RON şi nu în LEU, aşa cum este moneda naţională.   
 

Analizând rapoartele de monitorizare și vizionând imagini, membrii Consiliului au 
constatat că edițiile emisiunii „Câștigați acum” din 3, 23, 30 și 31 mai, 6 și 13 iunie 2020, 
a căror sinteză am redat-o anterior, au fost difuzate cu încălcarea prevederilor art. 91 
alin. (1) lit. c) și d) din Codul audiovizualului, potrivit cărora concursurile interactive pot fi 
difuzate în cadrul programelor audiovizuale numai dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii, respectiv nu presupun taxă de participare directă sau disimulată, 
cum ar fi suprataxa percepută de serviciile de telefonie cu valoare adăugată și respectă 
regulile informării corecte. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că edițiile analizate nu îndeplinesc condițiile 
enunțate, deoarece, pe de o parte, participarea la concursul interactiv desfășurat 
presupunea apelarea unui număr de telefon cu suprataxă, în condițiile în care poate fi 
difuzat un concurs interactiv în cadrul unui program numai dacă pentru apelarea 
numărului de telefonie nu este percepută vreo suprataxă fie directă, fie prin disimulare. 
Iar pe de altă parte, membrii Consiliului au constatat că informațiile referitoare la 
apelarea numărului 1204 au fost ambigue, astfel încât publicul interesat nu a putut 
percepe cu claritate faptul că acesta este unul cu suprataxă, așa cum rezultă și din 
regulamentul emisiunii, precum și cu privire la faptul că telespectatorii care sună nu intră 
în direct, ci ei sunt, cumva, înscriși, iar un robot îi alege pe cei câțiva care intră în direct, 
conform explicațiilor reprezentantului radiodifuzorului din ședința publică. Prin urmare, 
având în vedere modalitatea în care s-a desfășurat concursul interactiv din cadrul 
edițiilor analizate, Consiliul a constatat că, în realitate, telespectatorii nu află clar, nici că, 
de fapt, nu intră în direct și nici că numărul care apare pe ecran este unul care duce la 
un apel cu suprataxă. 

De asemenea, Consiliul a mai considerat că, față de mesajele de pe croll și cele 
verbale prin care oamenii sunt îndemnați să sune la 1204, care este un număr cu taxă 
specială, nu se pot difuza concursuri interactive pentru care trebuie să fii suprataxat, 
rezultând că suprataxa este una mascată, disimulată prin cumpărarea de variante loto 
de către telespectatori. 

În consecință, Consiliul a reținut că edițiile analizate ale emisiunii „Câștigați acum” 
nu au îndeplinit condițiile de 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) și d) 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 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 cu somație publică postul ETNO 
TV, deoarece edițiile emisiunii „Câștigați acum” din 3, 23, 30 și 31 mai, 6 și 13 iunie 
2020 nu au îndeplinit condițiile de desfășurare a concursurilor interactive, așa cum sunt 
prevăzute de art. 91 din Codul audiovizualului, potrivit cărora concursurile interactive pot 
fi difuzate în cadrul programelor audiovizuale numai dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii, respectiv nu presupun taxă de participare directă sau disimulată, 
cum ar fi suprataxa percepută de serviciile de telefonie cu valoare adăugată și respectă 
regulile informării corecte.” 

 
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 
 
 


