
 
Decizia nr. 157 din 28.01.2020 

privind somarea S.C. MARKETING POLITIC ȘI SONDAJE S.R.L.  
Târgu Mureș, Str. Arany, Janos, nr. 35, Camera 2, jud. Mureș 

 
- pentru postul REGHIN FM 

- Târgu Mureș, Str. Arany, Janos, nr. 35, Camera 2, jud. Mureș 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 ianuarie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la solicitarea 
adresată radiodifuzorului să pună la dispoziţie înregistrările programului difuzat de 
postul REGHIN FM până la data de 31.10.2020.  

Postul REGHIN FM aparţine radiodifuzorului S.C. MARKETING POLITIC ȘI 
SONDAJE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R1018/23.11.2017 şi decizia de autorizare 
nr. 2203.0/21.02.2019). 

Analizând raportul prezentat, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. 
SMART BUSINESS COM S.R.L. a încălcat art. 2 şi 21 alin. (1) din Decizia CNA 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; 
    b) prin transfer pe Internet, cu accesarea unui server FTP pus la dispoziţie de 

radiodifuzor. 
 - art. 21 alin. (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. 

Din raportul întocmit de inspectorul teritorial cu privire la solicitarea înregistărilor 
programelor postului REGHIN FM rezultă următoarea situaţie de fapt: 

„În data de 28 octombrie 2019 m-am deplasat în localitatea Reghin, jud. Mureș, în 
vederea  efectuării controalelor programate. Astfel, am constatat faptul  că  postul 
Reghin FM  cu stația de emisie în localitatea Reghin și sediul studioului în Tg.Mureș,  nu 
asigură o difuzare corespunzătoare a serviciului de programe, recepția programului 
făcându-se pe întreaga zona de acoperire cu dese întreruperi care durează câteva  
secunde. 

Totodată  pe afișajul receptoarelor dotate cu sistem de afișaj text  R.D.S. (Radio 
Data Sistems)  se afișează  frecvența de 98 Mhz, deși postul are aprobat și difuzează în 
mod real serviciu de programe pe frecvența de 96,3 Mhz.    

În ceea ce privește structura serviciului de programe nu am sesizat includerea 
producției proprii în programul difuzat așa după cum aceasta este aprobată  în grila de 
programe în procent de 40%.  
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Urmare a acestor constatări, am comunicat  telefonic  directorului  postului 

Reghin FM rezultatele controlului si am solicitat în scris prin adresa nr.31/29.10.2019, 
punerea la  dispoziție a înregistrărilor martor  până în data de 31.10.2019,  în vederea 
monitorizării structurii serviciului de programe.  

Deoarece  nu am primit aceste înregistrări în termenul menționat în adresa 
trimisă, iar la sediul studioului nu am găsit pe nimeni, am solicitat consecutiv, tot în scris 
prîn adresa nr 32/31.10.2019,  prezentarea la sediul teritorial CNA Mureș a 
reprezentantului titularului de licență, cu exprimarea în scris a unui punct de vedere 
privind aspectele constatate în conformitate cu prevederile Art. 4. din Decizia C.N.A. 
761/2007 privind activitatea de control din cadrul Serviciului Inspecție. 
            Directorul postului s-a prezentat la sediul teritorial CNA în data de 04.11.2019 cu 
un punct de vedere exprimat în scris pe care il atașez prezentului raport de constatare. 
Acesta declară că lipsa personalului  aduce prejudicii funcționării corespunzătoare a 
postului atât din punct de vedere redacțional cât și tehnic. Astfel, s-a ajuns în situația ca 
postul să difuzeze exclusiv un pachet de piese muzicale, fără respectarea condițiilor de 
autorizare privind structura programelor, a înregistrărilor martor și a condițiilor tehnice 
de difuzare a serviciului de programe aprobat.” 

Astfel, în baza raportului întocmit de inspectorul teritorial, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul nu a dat curs cererii de a comunica la C.N.A. înregistrările 
solicitate, până la 31.10.2019, aşa cum acesta avea obligaţia în conformitate cu 
dispoziţiile articolelor 2 şi 21 din Decizia nr. 412/2007. 

Potrivit normelor legale invocate, radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia 
Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de 
televiziune solicitate, într-un format digital uzual,  iar termenul de transmitere a 
înregistrărilor este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de către 
radiodifuzor a solicitării de la C.N.A. 

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie de intrare în legalitate.  

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor 
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul dispoziţiilor 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. MARKETING POLITIC ȘI SONDAJE S.R.L. (licenţa  

audiovizuală nr. R1018/23.11.2017 şi decizia de autorizare  
nr. 2203.0/21.02.2019pentru postul  REGHIN FM din Târgu Mureș) se sancţionează cu 
somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea art. 2 şi 21 alin. (1) din 
Decizia CNA 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 dispoziþiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia 
de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în 
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intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, 
următorul text: 

 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul 

REGHIN FM, deoarece nu a pus la dispoziţia C.N.A. înregistrările programelor 
solicitate, până la 31 octombrie 2019, aşa cum avea obligaţia în conformitate cu 
dispoziţiile Deciziei nr. 412/2007. 

Potrivit normelor invocate, radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia C.N.A 
înregistrările programelor solicitate, în termen de maximum 5 zile de la data primirii 
solicitării.” 

 
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 
                  
 
 
 

 
 

             
         


