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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 septembrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecţie cu privire la
reţelele de comunicaţii electronice din localitățile Brețcu, Cernat, Dalnic, Ghelința,
Lemnia, Mărcușa și Ojdula, jud. Covasna, Șerbănești, jud. Olt, Neptun,
jud. Constanța, Radu Vodă și Radovanu, jud. Călărași, Rădești, Berești și Jorăști,
jud. Galați, Însurăței, jud. Brăila și Băile Herculane, jud. Caraș Severin, aparţinând
S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A.

Distribuitorul de servicii S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A. deţine
următoarele avize de retransmisie pentru localitățile:

- nr. A 8023/08.12.2015 pentru localitatea Brețcu, jud. Covasna;
- nr. A8148/20.07.2017 pentru localitatea Cernat, jud. Covasna;
- nr. A8026/08.12.2015 pentru localtiatea Dalnic, jud. Covasna;
- nr. A8022/08.12.2015 pentru localitatea Ghelința, jud. Covasna;
- nr. A8024/08.12.2015 pentru localitatea Lemnia, jud. Covasna;
- nr. A8025/08.12.2015 pentru localitatea Mărcușa, jud. Covasna;
- nr. A8149 din 20.07.2017 pentru localitatea Odjula, jud. Covasna;
- nr. A 7428.2/22.07.2014 pentru localitatea Șerbănești, jud. Olt;
- nr. A7701.1 / 22.07.2014 pentru localitatea Neptun, jud. Constanța;
- nr. A 8007/20.10.2015 pentru localitatea Radu Vodă, comuna Lupșanu,
jud. Călărași;
- nr. A7744/09.01.2014 pentru localitatea Radovanu, jud. Călărași;
- nr. A 7997/24.09.2015 pentru localitatea Rădești, jud. Galați;
- nr. A 7999/24.09.2015 pentru localitatea Berești, jud. Galați;
- nr. A 7996/24.09.2015 pentru localitatea Jorăști, jud. Galați;
- nr. A 8172/10.10.2017 pentru localitatea Însurăței, jud. Brăila;
- nr. A 6589.3 / 26.07.2012 pentru localitatea Băile Herculane, jud. Caraș-Severin;

În urma analizării rapoartelor de constatare prezentate de Serviciul Inspecție,
membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. DIGITAL CABLE
SYSTEMS S.A. a încălcat prevederile articolelor 74 alin. (1) și (3) și 82 alin. (1) și (2)
din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
întrucât, a retransmis, în sistem digital, servicii de programe fără a deține aviz de
retransmisie în localitatea Însurăței, jud. Brăila, iar la stațiile cap de rețea din
localitățile menționate a modificat structura ofertei de servicii de programe
retransmise fără acordul Consiliului, în sensul că, nu a inclus în ofertele sale
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serviciile de programe ale Societății Române de Televiziune și programele
radiodifuzorilor privați, libere la retransmisie, în limita a 25 % din numărul total de
programe distribuite prin rețelele respective, nu a retransmis serviciile de televiziune
a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaționale la
care România este parte și nu a inclus în ofertele sale cel puţin două programe
regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există.

Potrivit dispozițiilor invocate:
Art. 74 - (1) Retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va
face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu.

(3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe
retransmise numai cu acordul Consiliului.
Art. 82 - (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de
comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are
obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune
destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie
şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia
României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua
respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este
stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare
pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă.

(2) Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local,
să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo
unde acestea există; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.

În urma controlului efectuat de inspectorii audiovizuali ai CNA la stațiile cap de rețea
din localitățile Brețcu, Cernat, Dalnic, Ghelința, Lemnia, Mărcușa și Ojdula, jud. Covasna,
Șerbănești, jud. Olt, Neptun, jud. Constanța, Radu Vodă și Radovanu, jud. Călărași,
Rădești, Berești și Jorăști, jud. Galați, Însurăței, jud. Brăila și Băile Herculane, jud. Caraș
Severin, aparţinând DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A. s-a constatat următoarele:

La controlul din 28.08.2019 la stația cap de rețea BREȚCU, jud. Covasna se
retransmiteau, conform raportului de constatare:

ANALOGIC
Sunt retransmise un nr. de 52 de programe în sistem analogic BAZĂ...
Prin comparaţie cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de C.N.A.:
- Programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz: ( 14)
- Programe existente în Aviz, cu acorduri valabile, dar neretransmise în reţea la
data controlului: (4)

I. Sunt retransmise următoarele programele must carry de la paragraful I. (TVR 1;TVR 2;
TVR TG. MURES). Nu este retransmis programul TVR 3.
II. Nu este retransmis în reţea programul TV 5.
III. Nu sunt retransmise toate programele din lista must-carry şi anume:DIGI 24,FAVORIT
TV,TRINITAS TV,U TV, MUSIC CHANNEL;
IV.1 Este retransmis programul regional pentru judeţul COVASNA , ERDELY TV, nu este
retransmis al doilea program regional pentru judeţul COVASNA, EST TV.

La controlul din 26.07.2019 la stația cap de rețea CERNAT, jud. Covasna se
retransmiteau, conform raportului de constatare:

ANALOGIC
Sunt retransmise un nr. de 45 de programe în sistem analogic BAZĂ...
Prin comparaţie cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de C.N.A. :
- Programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz: ( 9)

I. Nu sunt retransmise programele TVR 3; TVR TG. MURES.
II. Nu este retransmis în reţea programul TV 5.
III. Nu sunt retransmise 7 programe din lista must-carry.
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IV.1 Este retransmis un singur program regional pentru judeţul COVASNA , ERDELY T,
nu este retransmis al doilea program regional aprobat EST TV.

La controlul din 28.08.2019 la stația cap de rețea DALNIC, jud. Covasna se
retransmiteau, conform raportului de constatare:

ANALOGIC
Sunt retransmise un nr. de 26 de programe în sistem analogic BAZĂ...
Prin comparaţie cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de C.N.A. :
- Programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz: ( 6)

I. Nu este retransmis în reţea programul TV 5.
II. Nu sunt retransmise 5 programe din lista must-carry.
III.Este retransmis programul regional pentru judeţul COVASNA , ERDELY TV.

La controlul din 28.08.2019 la stația cap de rețea GHELNIȚA, jud. Covasna se
retransmiteau, conform raportului de constatare:

ANALOGIC
Sunt retransmise un nr. de 44 de programe în sistem analogic BAZĂ...
Prin comparaţie cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de C.N.A. :
- Programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz: ( 16)
- programe existente în Aviz, cu acorduri valabile, dar neretransmise în reţea la
data controlului (3):

I. Sunt retransmise 3 programe must carry. Nu este retransmis programul TVR 3.
II. Nu este retransmis în reţea programul TV 5.
III. Sunt retransmise 44 programe, lista de programe must-carry ar trebui să conţină
programe până la punctul 11. Nu sunt retransmise 6 programe din lista must-carry.
IV. Este retransmis programul regional pentru judeţul COVASNA, ERDELY TV, nu este
retransmis al doilea program regional pentru judeţul COVASNA.

La controlul din 28.08.2019 la stația cap de rețea din LEMNIA, jud. Covasna se
retransmiteau, conform raportului de constatare:

ANALOGIC
Sunt retransmise un nr. de 36 de programe în sistem analogic BAZĂ...
Prin comparaţie cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de C.N.A. :

- Programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz: ( 10)
- Programe existente în Aviz, cu acorduri valabile, dar neretransmise în reţea la data
controlului (5):
I. Sunt retransmise următoarele programele must carry de la paragraful I. (TVR 1;TVR 2;
TVR TG. MURES). Nu este retransmis programul TVR 3;
II. Nu este retransmis în reţea programul TV 5.
III. Sunt retransmise 36 programe, lista de programe must-carry ar trebui să conţină
programe până la punctul 9. Nu sunt retransmise 7 programe din lista must-carry.
IV. Este retransmis programul regional pentru judeţul COVASNA , ERDELY TV. Nu este
retransmis al doilea program regional EST TV;

La controlul din 28.08.2019 la stația cap de rețea MĂRCUȘA, jud. Covasna se
retransmiteau, conform raportului de constatare:

ANALOGIC
Sunt retransmise un nr. de 24 de programe în sistem analogic BAZĂ...
Prin comparaţie cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de C.N.A. :
- Programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz: ( 10)

I. Nu este retransmis programul TVR 3;
II. Nu este retransmis în reţea programul TV 5.
III. Sunt retransmise 24 programe, lista de programe must-carry ar trebui să conţină
programe până la punctul 6. Nu sunt retransmise 4 programe din lista must-carry.
IV. Este retransmis un program regional pentru judeţul COVASNA , ERDELY TV.
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La controlul din 26.07.2019 la stația cap de rețea ODJULA, jud. Covasna se

retransmiteau, conform raportului de constatare:
ANALOGIC
Sunt retransmise un nr. de 45 de programe în sistem analogic BAZĂ...
Prin comparaţie cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de C.N.A. :
- Programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz: ( 9)
- programe existente în Aviz, cu acorduri valabile, dar neretransmise în reţea la
data controlului: (2)

I. Sunt retransmise următoarele programele must carry de la paragraful I. (TVR 1;TVR 2;
TVR 3;). Nu este retransmis programul TVR TG. MUREŞ;

II. Nu este retransmis în reţea programul TV 5.
III. Sunt retransmise 45 programe, lista de programe must-carry ar trebui să conţină

programe până la punctul 11. Nu sunt retransmise 6 programe din lista must-
carry.

IV.1 Este retransmis programul regional pentru judeţul COVASNA , ERDELY TV.
Nu este retransmis programul regional pentru judeţul COVASNA, EST TV.

La controlul din 19.07.2019 la stația cap de rețea din ȘERBĂNEȘTI, jud. Olt se
retransmiteau, conform raportului de constatare:

ANALOGIC
Sunt retransmise un nr. de 59 programe în sistem analogic:
Prin comparație cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de

C.N.A.(09.01.2018) :
-programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în Aviz: (9)
-programe care sunt retransmise în reţea, dar au acordurile de retransmisie cu

termenul de valabilitate expirat (45), conform structurii ofertei de servicii de programe
retransmise aprobată de CNA în data de 09.01.2018;

DIGITAL
Sunt retransmise un nr. de 143 programe tv format SD şi HD în sistem

digital+12 programe de radio.
Prin comparație cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de C.N.A.

(09.01.2018) :
-programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz: (34)
-programe care sunt retransmise în reţea, dar au acordurile de retransmisie cu

termenul de valabilitate expirat : 93 - conform structurii ofertei de servicii de programe
retransmise aprobată de CNA în data de 09.01.2018;

- nu sunt retransmise programe regionale valabile pentru jud. Olt
- cele 12 programe de radio retransmise digital nu erau trecute in grila

aprobată

La controlul din 28.08.2019 la stația cap de rețea din NEPTUN, jud. Constanța, se
retransmiteau, conform raportului de constatare:

ANALOGIC
Sunt retransmise 57 de programe TV, în pachet unic.
Prin comparaţie cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de C.N.A.:
- programe care sunt retransmise în reţea, dar au acordurile de retransmisie

cu termenul de valabilitate expirat (48).
- se retransmite un program regional - TV SUD EST;

DIGITAL
Sunt retransmise 141 de programe TV și 12 posturi de radio:

Prin comparaţie cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de C.N.A.:
- programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz: (17).
- programe existente în aviz, cu acorduri valabile, dar neretransmise în reţea la

data controlului (1);
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- programe TV care sunt retransmise în reţea, dar au acordurile de retransmisie

cu termenul de valabilitate expirat: (99).
- se retransmite un program regional - TV SUD EST.

La controlul din 20.08.2019 la stația cap de rețea RADU VODĂ din comuna Lupșanu,
jud. Călărași, se retransmiteau, conform raportului de constatare:

ANALOGIC:
Sunt retransmise un număr de 48 programe.

Prin comparaţie cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de C.N.A. :
* programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz: (5)
Pentru programul TV SUD EST (LIPSĂ SEMNAL DEOARECE NU S-A EFECTUAT
CONFIGURAREA DIN PARTEA TV SUD EST)
* programe existente în Aviz, neretransmise în reţea la data controlului: (5)
- 1 PROGRAM MUST CARRY”: ALFA OMEGA
- NU se retransmite programul regional: MDI TV
- programul regional ANTENA 1 SLOBOZIA a solicitat retragerea avizului

La controlul din 06.08.2019 la stația cap de rețea RADOVANU, jud. Călărași, se
retransmiteau, conform raportului de constatare:

ANALOGIC:
Sunt retransmise un număr de 53 de programe.
Prin comparație cu oferta de servicii de programe aprobată de C.N.A. la data de

18.07.2019 :
- programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz: (2)
- programe existente în Aviz, dar neretransmise în reţea la data controlului: (3);
- NU se retransmit programele regionale ANTENA 3 CĂLĂRAȘI şi TV SUD EST

înscrise în avizul de retransmisie aprobat.
- sunt retransmise 13 programe din Lista staţiilor TV pentru anul 2019, în vederea

aplicării principiului ”must carry”, valabilă la data de 06.08.2019 pentru 54 programe
retransmise, în reţeaua CATV din 14 programe înscrise în Aviz = lipsa U TV

La controlul din 26.08.2019 la stația cap de rețea RĂDEȘTI, jud. Galați se
retransmiteau, conform raportului de constatare:

ANALOGIC
Sunt retransmise un nr. de 42 programe în sistem analogic.
Prin comparație cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de CNA:

(19.12.2017)
- programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz: (7)
- programe care sunt transmise în reţea, dar au acordurile de retransmisie cu

termenul de valabilitate expirat: 32, conform structurii ofertei de servicii de programe
retransmise aprobată de CNA în data de 19.12.2017;

- programe care sunt în aviz, dar au acordurile cu termenul de valabilitate
expirat sau nu mai există şi nu se mai retransmit: (4). Există şi un program cu acord
valabil dar neretransmis: TELEMOLDOVA PLUS.

La controlul din 14.08.2019 la stația cap de rețea ÎNSURĂȚEI, jud. Brăila se
retransmiteau, conform raportului de constatare:

ANALOGIC
Sunt retransmise un nr. de 57 programe în sistem analogic.
Prin comparație cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de CNA:

(26.07.2018):
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-programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz: (4);
-programe care sunt transmise în reţea, dar au acordurile de retransmisie cu

termenul de valabilitate expirat: (43), conform structurii ofertei de servicii de
programe retransmise aprobată de CNA în data de 26.07.2018;

- programe care sunt în aviz, dar au acordurile cu termenul de valabilitate
expirat şi nu se mai retransmit: (8)

DIGITAL
Sunt retransmise un nr. de 131 programe în sistem digital și 11 programe de

radio.
Conform raportului de constatare, distribuitorul de servicii S.C. DIGITAL CABLE

SYSTEMS S.A. nu a prezentat la CNA oferta de servicii de programe pentru a retransmite
programe și în sistem Digital.

La controlul din 26.08.2019 la stația cap de rețea BEREȘTI, jud. Galați se
retransmiteau, conform raportului de constatare:

ANALOGIC
Sunt retransmise un nr. de 56 programe în sistem analogic:
Prin comparație cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de CNA:

(21.09.2017):
-programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz: (8);
-programe care sunt transmise în reţea, dar au acordurile de retransmisie cu

termenul de valabilitate expirat: (44), conform structurii ofertei de servicii de programe
retransmise aprobată de CNA în data de 21.09.2017.

- programe care sunt în aviz, dar au acordurile cu termenul de valabilitate
expirat sau nu mai există şi nu se mai retransmit: (7)

La controlul din 28.08.2019 la stația cap de rețea JORĂȘTI, jud. Galați se
retransmiteau, conform raportului de constatare:

ANALOGIC
Sunt retransmise un nr. de 42 programe în sistem analogic.
Prin comparație cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de CNA:

(10.10.2017)
-programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz: (7);
-programe care sunt transmise în reţea, dar au acordurile de retransmisie cu

termenul de valabilitate expirat: 32, conform structurii ofertei de servicii de programe
retransmise aprobată de CNA în data de 10.10.2017.

- programe care sunt în aviz, dar au acordurile cu termenul de valabilitate expirat
sau nu mai există şi nu se mai retransmit: (5)

La controlul din 14.08.2019 la stația cap de rețea BĂILE HERCULANE, jud. Caraș-
Severin se retransmiteau, conform raportului de constatare:

ANALOGIC
S-au retransmis un nr. de 56 programe TV în sistem analogic.

Prin comparație cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de CNA la data de
26.07.2018

- programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz: (4);
- programe care sunt retransmise în reţea, dar au acordurile de retransmisie

cu termenul de valabilitate expirat, conform structurii ofertei de servicii de programe
retransmise, aprobată de CNA în data de 26.07.2018: (47)

- se retransmite un program local din Reşiţa- Banat TV Reşiţa.
- s-a retransmis un program regional: TEZAUR TV.
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DIGITAL
S-au retransmis un nr. de 156 programe TV - din care 32 programe TV HD (față de

135 programe TV - din care 22 programe TV HD, aprobate în aviz la data de
26.07.2018):

Prin comparație cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de CNA:
- programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz: (4);
- s-au retransmis programele Societății Române de Televiziune (obligatorii la

retransmisie): TVR1, TVR2, TVR3. Nu s-a retransmis programul postului STUDIOUL
TERITORIAL TIMIȘOARA.

- nu s-au retransmis programe regionale. În lista „must carry”, pentru județul Caraş
Severin figurează 5 programe regionale: SUD VEST TV, N-SAT TV REGIONAL ,TEZAUR
TV și ANTENA 1 DEVAși Qub TV.

- privind aplicarea principiului „must carry”, pentru 135 de programe retransmise, în
rețeaua CATV (inclusiv programele HD), sunt retransmise 27de programe.

Analizând rapoartele de constatare ce au vizat controlul inspectorilor teritoriali în
localitățile Brețcu, Cernat, Dalnic, Ghelința, Lemnia, Mărcușa și Ojdula, jud. Covasna,
Șerbănești, jud. Olt, Neptun, jud. Constanța, Radu Vodă și Radovanu, jud. Călărași,
Rădești, Berești și Jorăști, jud. Galați, Însurăței, jud. Brăila și Băile Herculane, jud. Caraș
Severin, aparţinând SC DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A., membrii Consiliului au constatat
că disistribuitorul de servicii nu a respectat prevederile articolelor 74 alin. (1) și (3) și 82
alin. (1) și (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, întrucât, în localitatea Însurăței, jud. Brăila a retransmis servicii de programe în
sistem Digital fără a deține aviz de retransmisie, în unele localități enumerate anterior
a modificat structura ofertei de servicii de programe retransmise fără acordul Consiliului, în
sensul că, nu a inclus în ofertele sale serviciile de programe ale Societății Române de
Televiziune și programele radiodifuzorilor privați, libere la retransmisie, în limita a 25 % din
numărul total de programe distribuite prin rețelele respective, nu a retransmis serviciile de
televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaționale la
care România este parte și nu a inclus în ofertele sale cel puţin două programe regionale şi
două programe locale, acolo unde acestea există.

Potrivit dispozițiilor invocate:
Art. 74 - (1) Retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va
face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu.

(3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe
retransmise numai cu acordul Consiliului.
Art. 82 - (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de
comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are
obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune
destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie
şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia
României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua
respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este
stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare
pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă.

(2) Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local,
să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo
unde acestea există; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.

Astfel, potrivit rapoartelor de constatare întocmite de inspectorii audiovizuali CNA în
lunile iulie și august 2019 în localitățile menționate, membrii Consiliului au constatat că:

- în localitatea Brețcu, jud. Covasna în sistemul Analogic, 14 programe erau
retransmise în rețea fără a fi înscrise în avizul de retransmie, 4 programe existente în aviz,
cu acorduri valabile, nu erau retransmise în rețea la data controlului, nu erau retransmise
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programele TVR 3 și TV5, obligatorii la retransmisie, și nu era retransmis al doilea program
regional pentru județul Covasna, Est TV;

- în localitatea Cernat din jud. Covasna, în sistem Analogic erau retransmise în rețea
9 programe fără a fi înscrise în avizul eliberat de Consiliu, nu erau retransmise programele
TVR 3 și TVR Tg Mureș, precum și programul TV 5, obligatorii la retransmisie, nu erau
retransmise 7 programe din lista must-carry și, de asemenea, era retransmis un singur
program regional pentru judeţul COVASNA, ERDELY T, nefiind retransmis și al doilea
program regional aprobat EST TV;

- în localitatea Dalnic din jud. Covasna, în sistem Analogic erau retransmise
6 programe fără a fi înscrise în avizul de retransmisie, nu era retransmis programul TV 5 și
nu erau retransmise 5 programe din lista must-carry;

- în localitatea Ghelnița, din jud. Covasna se retransmiteau în sistem analogic
16 programe fără a fi înscrise în avizul de retransmisie aprobat de CNA, 3 programe nu
erau retransmise în rețea deși erau înscrise în avizul de retransmisie și aveau acorduri
valabile, nu erau retransmise programele obligatorii TVR 3 și TV 5, nu erau retransmise
6 programe din lista must-carry, iar al doilea program regional pentru județul Covasna nu
era retransmis în rețea la data controlului;

- în localitatea Lemnia din jud. Covasna se retransmiteau, în sistem analogic,
10 programe fără a fi înscrise în avizul de retransmisie, 5 programe existente în aviz, cu
acorduri valabile nu erau retransmise în rețea la data controlului, nu erau retransmise
programele TVR 3 și TV 5, obligatorii la retransmisie, nu erau retransmise 7 programe din
lista must-carry, iar al doilea program regional EST TV nu era retransmis;

- în localitatea Mărcușa din jud. Covasna se retransmiteau, în sistem analogic,
10 programe fără a fi înscrise în aviz, nu erau retransmise programele TVR 3 și TV 5,
obligatorii la retransmisie și nu erau retransmise 4 programe din lista must-carry;

- în localitatea Odjula din jud. Covasna se retransmiteau, în sistem analogic,
9 programe fără a fi înscrise în avizul eliberat de CNA, 2 programe existente în aviz, cu
acorduri valabile, nu erau retransmise în rețea, la data controlului, nu erau retransmise
programele TVR Tg Mureș și TV 5, obligatorii la retransmisie, nu erau retransmise
6 programe din lista must-carry și nu era retransmis programul regional pentru
jud. Covasna, Est TV;

- în localitatea Șerbănești din jud. Olt se retransmiteau, în sistem analogic,
9 programe fără a fi înscrise în aviz, 45 de programe erau retransmise în rețea, dar aveau
acordurile de retransmise cu termenul de valabilitate expirat, iar în sistem digital erau
retransmise 34 de programe fără a fi înscrise în avizul de retransmisie, 93 de programe
erau retransmisie în rețea având acordurile de retransmisie cu termenul de valabilitate
expirat, nu erau retransmise programele regionale valabile pentru jud. Olt, iar cele
12 programe de radio retransmise digital nu erau înscrise în oferta de programe aprobată
de CNA la data de 09.01.2018;

- în localitatea Neptun din jud. Constanța se retransmiteau, în sistem analogic, 48 de
programe având acordurile de retransmisie cu termenul de valabilitate expirat, fiind
retransmis un singur program regional, TV Sud Est. În sistem digital erau retransmise
17 programe care nu erau înscrise în avizul de retransmisie, 1 program existent în aviz
avea acordul valabil, dar nu era retransmis, 99 de programe erau retransmise în rețea dar
aveau acordurile de retransmisie cu termenul de valabilitate expirat și era retransmis un
singur program regional TV Sud Est;

- în localitatea Radu Vodă din comuna Lupșanu din jud. Călărași erau retransmise,
în sistem analogic, 5 programe fără a fi înscrise în aviz, 5 programe existente în avizul de
retransmisie nu erau retransmise în rețea, la data controlului, programul Alfa Omega ce
figura în lista must carry nu era retransmis și nici programul regional MDI TV.

- în localitatea Radovanu din jud. Călărași erau retransmise, în sistem analogic,
2 programe fără a fi înscrise în avizul de retransmisie, 3 programe existente în aviz nu erau
retransmise în rețea, la data controlului, nu se retransmiteau programele regionale
ANTENA 3 Călărași și TV Sud Est înscrise în avizul de retransmisie aprobat de CNA; de
asemenea, erau retransmise 13 programe din lista staţiilor TV pentru anul 2019, în vederea
aplicării principiului ”must carry”, valabilă la data de 06.08.2019 pentru 54 programe
retransmise, în reţeaua CATV din 14 programe înscrise în Aviz = lipsa U TV;
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- în localitatea Rădești din jud. Galați se retransmiteau, în sistem analogic,

7 programe fără a fi înscrise în aviz, 32 de programe erau retransmise în rețea, dar aveau
acordurile de retransmisie cu termenul de valabilitate expirat, conform structurii ofertei de
servicii de programe retransmise aprobată de CNA în data de 19.12.2017, 4 programe erau
înscrise în aviz, dar retransmise cu acordurile a căror termen de valabilitate era expirat sau
nu mai există și nu se mai transmit, iar programul TELEMOLDOVA PLUS a cărui acord era
valabil nu era retransmis în rețea;

- în localitatea Berești din jud. Galați se retransmiteau, în sistem analogic,
8 programe care nu erau înscrise în avizul de retransmisie, 44 de programe erau
retransmise în rețea dar aveau acordurile de retransmisie cu termenul de valabilitate expirat,
iar 7 programe care erau înscrise în avizul de retransmisie, aveau acordurile cu termenul
de valabilitate expirat sau nu mai există și nu se mai retransmit;

- în localitatea Jorăști din jud. Galați se retransmiteau, în sistem analogic,
7 programe care nu erau înscrise în avizul de retransmisie, conform structurii ofertei de
servicii de programe retransmise aprobată de CNA în data de 10.10.2017, 32 de programe
retransmise în rețea aveau acordurile de retransmisie cu termenul de valabilitate expirat, iar
5 programe care erau înscrise în avizul de retransmisie, aveau acordurile cu termenul de
valabilitate expirat sau nu mai există și nu se mai retransmit;

- în localitatea Băile Herculane din jud. Caraș-Severin se retransmiteau, în sistem
analogic, 4 programe fără a fi înscrise în avizul de retransmisie aprobat de CNA la data de
26.07.2018, 47 de programe erau retransmise în rețea dar aveau acordurile de retransmisie
cu termenul de valabilitate expirat, iar în sistem digital erau retransmise 4 programe fără a fi
înscrise în aviz, nu se retransmitea programul postului STUDIOUL TERITORIAL
TIMIȘOARA, obligatoriu la retransmisie și nu se retransmiteau programele regionale din
lista must-carry: SUD VEST TV, N-SAT TV REGIONAL ,TEZAUR TV, ANTENA 1 DEVA și
Qub TV;

- în localitatea Însurăței din jud. Brăila se retransmiteau, în sistem analogic,
4 programe fără a fi înscrise în avizul de retransmisie, 43 de programe erau retransmise în
rețea dar aveau acordurile de retransmisie cu termenul de valabilitate expirat, conform
structurii ofertei de servicii de programe retransmise aprobată de CNA la data de
26.07.2018, iar 8 programe înscrise în aviz, aveau acordurile cu termenul de valabilitate
expirat nu se mai retransmiteau;

Pentru abaterile constatate în rapoartele de constatare, Consiliul apreciază că
acestea se încadrează în normele prevăzute la art. 74 alin. 3 și 82 alin. 1 și 2 din Legea
audiovizualului, întrucât, în localitățile enumerate anterior, distribuitorul de servicii S.C.
DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A. a modificat structura ofertei de servicii de programe
retransmise fără acordul Consiliului, în sensul că, nu a inclus în ofertele sale serviciile de
programe ale Societății Române de Televiziune și programele radiodifuzorilor privați, libere
la retransmisie, în limita a 25 % din numărul total de programe distribuite prin rețelele
respective, nu a retransmis serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere
este stabilită prin acorduri internaționale la care România este parte și nu a inclus în
ofertele sale cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde
acestea există.

De asemenea, Consiliul a constatat că, în sistem digital, distribuitorul de servicii
S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A. a retransmis, în localitatea Însurăței, jud. Brăila,
131 de programe și 11 programe de radio pentru care nu deținea aviz de retransmisie
eliberat de CNA, fapt ce constituie o încălcare a prevederilor art. 74 alin. 1 din Legea
audiovizualului.

Faţă de aceste constatări, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus
sancţionarea distribuitorului de servicii S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A. cu amendă
de 10.000 lei.
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Supusă la vot, propunerea 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. (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Distribuitorul de servicii S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A. deținând
avizele de retransmisie nr. A 8023/08.12.2015 pentru localitatea Brețcu, jud. Covasna;
nr. A8148/20.07.2017 pentru localitatea Cernat, jud. Covasna; nr. A8026/08.12.2015 pentru
localtiatea Dalnic, jud. Covasna; nr. A8022/08.12.2015 pentru localitatea Ghelința,
jud. Covasna; nr. A8024/08.12.2015 pentru localitatea Lemnia, jud. Covasna;
nr. A8025/08.12.2015 pentru localitatea Mărcușa, jud. Covasna; nr. A8149 din 20.07.2017
pentru localitatea Odjula, jud. Covasna; nr. A 7428.2/22.07.2014 pentru localitatea
Șerbănești, jud. Olt; nr. A7701.1 / 22.07.2014 pentru localitatea Neptun, jud. Constanța; nr.
A 8007/20.10.2015 pentru localitatea Radu Vodă, comuna Lupșanu, jud. Călărași; nr.
A7744/09.01.2014 pentru localitatea Radovanu, jud. Călărași; nr. A 7997/24.09.2015 pentru
localitatea Rădești, jud. Galați; nr. A 7999/24.09.2015 pentru localitatea Berești, jud. Galați;
nr. A 7996/24.09.2015 pentru localitatea Jorăști, jud. Galați; nr. A 8172/10.10.2017 pentru
localitatea Însurăței, jud. Brăila și nr. A 6589.3 / 26.07.2012 pentru localitatea Băile
Herculane, jud. Caraș-Severin, se sancționează cu amendă de 10.000 lei pentru
încălcarea dispoziţiilor articolelor 74 alin. (1) și (3) și 82 alin. (1) și (2) 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.

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic, reglementări şi
relaţii europene

Şef serviciu Dumitru Ciobanu


