
Societate: SC ANTENA TV GROUP SA 
Serviciu de programe: ANTENA 2 
Localitate: Bucureşti 
Orar de difuzare: 24 ore/zi    

  
Se solicită: 
1. modificarea denumirii serviciului de programe: Antena 2 / Antena Stars 
2. modificarea siglei postului 
 3. modificarea grilei şi a structurii serviciului de programe: 
Structura serviciului de programe după 
surse de provenienţă:( % ) 

Aprobat 
17.01.2013 

Monitorizat 
11-17.11.2013 

Solicitat 
 

Producţie proprie  96,50 97,43 76,66 
Producţii audiovizuale ale altor producători 3,50 2,57  23,34 
Programe retransmise      0 0 0 
Programe preluate     0 0 0 

 
Structura serviciului de programe pe tipuri de 
programe/emisiuni: 

( % ) 

Aprobat 
17.01.2013 

Monitorizat 
11-17.11.2013 

Solicitat 
 

Programe de informare  2,62 7,39 10,71 
Programe educative, culturale, religioase  13 13,20 2,97 

educative 13 13,20 1,78 
culturale 0 0 1,19 

 
din care: 

religioase 0 0 0 
Filme 3,50 2,57 0 
Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 60,88 58,08 66,32 
Publicitate şi teleshopping 20 18,76 20 

publicitate 14 16,60 20 din care: 
teleshopping 6 2,16 0 

     
• Certificat de atestare fiscală nr. 1020689/11.10.2013: societatea nu figurează cu obligaţii 

de plată la buget. 
 
• Acţionariat societate: 

Voiculescu Camelia Rodica – 41,780095% 
Voiculescu Corina Mirela – 37,457653% 
Lazăr Mihai – 8,644884%  
Gheorghe Anca Raluca – 4,322442% 
Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României (membru fondator şi preşedinte – 
Dan Voiculescu) – 3,91666%  
Grivco SA – 3,878266% 
 
Acţionarii Grupului Industrial Voiculescu şi Compania (Grivco) SA: Voiculescu Camelia 
Rodica –39.125%, Voiculescu Corina Mirela – 39.125%, Gheorghe Anca Raluca – 10%, 
Lazăr Mihai – 10% şi Constanda Elena Sorina – 1.75%. 

 
•  Sancţiuni:  

An 
Sancţiune 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Somaţii 5 5 3 1 1 2 17 
Amenzi 1 - 1 1 - 3 6 
Total 6 5 4 2 1 5 23 

 
 



La data de 11.12.2013, radiodifuzorul a depus la CNA un material de prezentare al 
conceptului adoptat şi al emisiunilor serviciului de programe, fără a se ataşa şi o altă grilă 
de program pentru un interval de o săptămână, pe zile şi ore de difuzare. Această grilă 
este necesară ţinând cont că din analizarea grilei depuse la data de 15.11.2013 
comparativ cu documentaţia la care se face rferire, s-au constatat următoarele: 
 - În grilă, în intervalul 19:00-21:00 de luni până vineri figurează Talk show monden 
zinic – live (divertisment) iar în prezentare începând cu ora 19:30  figurează de luni până 
vineri Răi da'buni  
 - În grilă, în intervalul 21:30-23:45 de luni până vineri figurează Talk show monden 
zinic – live (divertisment) iar în prezentare începând cu ora 21:10  figurează de luni până 
vineri Agentul Vip dar şi Necenzurat  
 - Sunt emisiuni care deşi se regăsesc ca titluri şi în grilă şi în prezentare, în prezentare 
nu se precizează ora de difuzare (ex: Dincolo de aparenţe, Star zodiac) 
 - Emisiunea Refresh, by Oana Turcu va fi o emisiune săptămânală, fără a se preciza, 
ziua, ora de difuzare, aşa încât să poată fi încadrată în grila. 
  
 
La data de 12.12.2013, radiodifuzorul a depus la CNA materialul de prezentare al 
conceptului adoptat şi al emisiunilor serviciului de programe - care se încadrează în 
clasificarea emisiunilor prezentate în grila de program depusă, fără precizarea zilelor şi 
orelor de difuzare.  
 
Observaţie: sigla depusă iniţial este aceeaşi cu cea depusă la data de 11.12.2013, dar 
diferă culorile. 

 
La solicitarea nr. 13736/13.12.2013, SC ANTENA TV GROUP SA a răspuns prin adresa 
13736 PDVP/13.12.2013, precizând că structura serviciului de programe rămâne cea 
solicitată iniţial şi că documentele depuse în datele de 11 şi 12.12.2013 nu au avut decât 
rolul de a previzualiza aspecte de natură grafică a programelor difuzate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLA/CB/13.12.2013. 
 
 


