
 

 
Decizia nr. 227 din 03.03.2020 

privind somarea  SC GLOBAL MEDIA EXPERT SRL 
BUCUREŞTI, Strada Torentului nr. 2, Clădirea Hală+Birouri C3, et. 2,  

bir. nr. 40, 41, 42, 43, 44, 50, 53, 54, 55, CUI: 3578769 
E-mail: studio@baladafm.ro 

 
- pentru postul SPORT TOTAL FM 

-  din GALAŢI, jud Galați 
 

Întrunit în şedinţă publică în data de 3 martie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la 
respectarea structurii de programe aprobate radiodifuzorului  
GLOBAL MEDIA EXPERT SRL. 
 Postul SPORT TOTAL FM din Galați aparţine radiodifuzorului  
S.C. GLOBAL MEDIA EXPERT SRL (licenţa audiovizuală  
nr. R812.5/09.12.2008, decizia de autorizare nr. 1757.0-3/15.03.2011). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de 
monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul  
S.C. GLOBAL MEDIA EXPERT SRL a încălcat dispoziţiile art. 50 alin. (1) și 58 alin. 
(1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor invocate: 
art. 50 - (1) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un 

radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei 
audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie. 

art. 58 - (1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea 
deciziei de autorizare audiovizuală. 

 În fapt, în baza raportului de constatare întocmit de Serviciul Inspecţie, 
rezultă că valabilitatea licenţei audiovizuale R 812.5/09.2.2008, pentru serviciul de 
programe de radio cu denumirea  SPORT TOTAL FM din GALAŢI,  judeţul 
GALAŢI,  aparţinând radiodifuzorului SC GLOBAL MEDIA EXPERT SRL din 
BUCUREŞTI a expirat la data de 25.02.2020.   
       Postul SPORT TOTAL FM din GALAŢI: 
-  are formatul de principiu tematic SPORTIV. 
- emite pe frecvenţa locală 87,70 MHz.  
- deţine licenţa audiovizuală R 812.5/09.12.2008 şi decizia de autorizare 
audiovizuală 1757.0-3/15.03.2011.   
- nu are studiou local în Galaţi, judeţul Galaţi.  
- studioul este în BUCUREŞTI, Strada Torentului nr. 2, Clădirea Hală+Birouri C3, 
et. 2, sector 2. 
- staţia de emisie este în GALAŢI, Strada Victor Vâlcovici nr. 1, Turn TV 
Radiocom. 

Constatări:  
Conform reglementărilor legale în vigoare, staţia ar fi trebuit să înceteze 

difuzarea de programe începând cu data de 26.02.2020 orele 00:00.  
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Astăzi,  02.03.2020,  am procedat  din nou la verificarea încetării/neîncetării 

difuzării serviciului de programe al postului local de radio SPORT TOTAL FM din 
GALAŢI. 

Am verificat la orele 8:30 şi 10:00 şi am constatat că staţia funcţionează 
emiţând programul SPORT TOTAL FM identificat prin jingle-ul de post „Sport Total 
FM-Mai mult decât fotbal”. 

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a difuzat programul Sport Total FM fără a deține licență audiovizuală 
pentru distribuția serviciului de programe prin intermediul rețelelor de comunicații 
electronice și fără a obține decizie de autorizare audiovizuală, astfel cum prevăd 
dispozițiile art. 50 alin. (1) și 58 alin. (1) din Legea audiovizualului. 

Potrivit dispozițiilor invocate, furnizarea unui serviciu de programe în sistem 
analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în 
baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie, iar difuzarea 
unui astfel de serviciu poate începe numai după obţinerea deciziei de autorizare 
audiovizuală. 
 Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute 
la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au 
votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică. 
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) și k) şi alin. (3) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, 

 
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 

 
 

DECIZIE: 
 

 Art. 1: Radiodifuzorul SC GLOBAL MEDIA EXPERT SRL, titularul licenţei 
audiovizuale R812.5/09.12.2008, decizia de autorizare nr. 1757.0-3/15.03.2011, se 
sancţionează cu somaţie pentru încălcarea prevederilor art. 50 alin. (1) și 58 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. 

 
    

 
 

PREȘEDINTE 
MARIA MONICA GUBERNAT 

 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări  
și Relații Europene 

              Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
                  

 
 
 


