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DECIZIA nr. 15 din 08.01.2019
privind somarea S.C. TROPHEN IMPEX S.R.L.

Târgu Jiu, Str. Victoriei, bl. 7, sc. 1, ap. 7
Jud. Gorj, CUI 5528482
Fax: 0253 219 500

- pentru postul RADIO OMEGA
Târgu Jiu, Str. Alexandru Vlahuţă, bl. 1, et. 1

Jud. Gorj

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 ianuarie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 10392/28.11.2018, precum şi raportul de
monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul de aplicare de către
S.C. TROPHEN IMPEX S.R.L. a dispoziţiilor Deciziei CNA nr. 412/2007 privind
obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune,
cu modificările şi completările ulterioare

Postul RADIO OMEGA din Târgu Jiu aparţine radiodifuzorului S.C. TROPHEN
IMPEX S.R.L., având licenţă audiovizuală nr. R116.5/29.09.1994 şi decizia de
autorizare 175.1/28.02.2017.

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea documentelor prezentate de
Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat
prevederile articolelor 2 lit a) şi 21 alin. (1) din Decizia nr. 412/2007 privind obligaţiile ce
revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune, cu
modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 2 - Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Naţional al

Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio
solicitate, într-un format digital uzual, cum ar fi: video -.avi, .wmv, .mp4, .asf/rezoluţie
minimă 360p şi audio -.wma, .mp3/calitate minimă 64 kbps, după caz, astfel:
a) pe suport CD/DVD/HDD extern, memory stick USB;

Art. 21) - (1) Termenul de transmitere a înregistrărilor programelor de televiziune
şi/sau de radio este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de către
radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.

Conform raportului de monitorizare:
“TROPHEN IMPEX SRL este deținătoare a licenței R116.3 / 29.09.1994

eliberată la 24.11.2016, pentru postul RADIO OMEGA din Târgu Jiu. În data de
28.11.2018 a fost trimisă la CNA petiția cu nr. 10392, în care un angajat reclamă
faptul ca postul nu a difuzat emisiunile aprobate în grila.

Conform rezolutiei de pe petitie, am solicitat radiodifuzorului înregistrarile
martor pentru perioada 16 – 22 noiembrie 2018. Acesta a răspuns în scris, conform
adresei atașate, că nu poate pune înregistrarile martor la dispoziție, întrucat
personalul tehnic a refuzat să mai desfășoare activitatea conform fișei postului,
blocând astfel apariția pe post a emisiunilor aflate în grilă și nu poate pune la
dispoziție cele solicitate.



Menționez ca postul Radio Omega a fost verificat zilnic in vederea difuzarii
serviciului de program, prin baleiaj, inclusiv în perioada mentionată în petitie. Postul
nu a avut întreruperi de program.”

Faţă de aceste aspecte, constatând că radiodifuzorul nu a transmis înregistrările
solicitate în condiţiile şi în termenul prevăzute de dispoziţiile Deciziei nr. 412/2007, cu
modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au propus şi au votat, cu
respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea acestuia cu somaţie
publică.

În temeiul prevederilor art. 3 din Decizia nr. 412/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale 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. TROPHEN IMPEX S.R.L, având licenţă audiovizuală
nr. R116.5/29.09.1994 şi decizia de autorizare 175.1/28.02.2017 pentru postul
RADIO OMEGA din Târgu Jiu, se sancţionează cu somaţie publică pentru
încălcarea dispoziţiilor articolelor 2 lit a) şi 21 alin. (1) din Decizia nr. 412/2007 privind
obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune,
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 (3) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are
obligaţia ca în următoarele 24 de ore de la comunicare să transmită sonor, de
cel puţin 3 ori, în intervalul orar 6,00 - 14,00, din care o dată în principala
emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică
radiodifuzorul S.C. TROPHEN IMPEX SRL, deţinător al postului RADIO OMEGA din
Târgu Jiu, deoarece nu a transmis înregistrările martor pentru perioada 16 – 22
noiembrie 2018, solicitate de Consiliu, în condiţiile şi în termenul prevăzute de
dispoziţiile Deciziei nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la
înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit Serviciul Juridic şi Reglementări
Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru
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