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Bucureşti, ROMÂNIA 
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Decizia nr. 354 din 02.07.2015 

privind somarea S.C. RADIO CITY FM BUCUREŞTI S.R.L.   
cu sediul în BUCUREŞTI, Calea Victoriei nr. 155, Bl. D1, tronson 6, et. 11, cam. 2-5  

   sector 1  
CUI 18571956 

  
 

  
- pentru posturile de radio CLIK FM SIBIU şi CLIK FM ROMAN  

 
 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 2 iulie 2015, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Control şi Digitalizare, 
Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la C.N.A. sub nr. 576/20.01.2015, 
precum şi nota Biroului Licenţe Autorizări referitoare la situaţia posturilor Clik FM din 
localităţile Roman şi Sibiu.  

 Radiodifuzorul S.C. RADIO CITY FM BUCUREŞTI S.R.L. deţine licenţa 
audiovizuală nr. R829.2/10.12.2008 şi decizia de autorizare  
nr. 1694.0-1/10.06.2010 eliberată la data de 21.02.2013 pentru postul de radio CLIK 
FM din Sibiu, judeţul Sibiu, şi licenţa audiovizuală nr. 826.1/10.12.2008 şi decizia de 
autorizare nr.  1687.0-1/11.05.2010 eliberată la 21.02.2013 pentru postul de radio 
CLIK FM din Roman, judeţul Neamţ.  

 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare 
şi a notei întocmite de Biroul Licenţe Autorizări, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. RADIO CITY FM BUCUREŞTI S.R.L. a încălcat prevederile  
art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au 
obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în 
documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. e, în speţă, cu 
privire la formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor. 

În fapt, conform datelor înregistrate la Biroul Licenţe Autorizări din cadrul CNA, 
ultima structură a serviciului de programe pentru posturile de radio CLIK FM din 
localităţile Sibiu şi Roman, a fost aprobată la data de 04.10.2011. 

Radiodifuzorul S.C. RADIO CITY FM BUCUREŞTI S.R.L. a solicitat şi a obţinut 
acordul Consiliului pentru retransmisia în proporţie de 100% a  programului difuzat la 
data respectivă de postul de radio CLIK FM Bucureşti, studioul de emisie autorizat 
tehnic al celor trei posturi fiind în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, Bl. D1, tronson 6, et. 
11, cam. 2-5, sector 1.   
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Potrivit notei Biroului Licenţe Autorizări, structura de programe aprobată pentru 

postul CLIK FM din Bucureşti, posturile din Sibiu şi Roman cu retransmisie în 
proporţie de 100% a acestui program,  era următoarea:  
Structura programelor după surse de 
provenienţă (%) 

Aprobat 
04.10.2011 

Producţie proprie 15 
Producţii audiovizuale ale altor producători 85 
Programe retransmise  0 
Programe preluate  0 
 
Structura serviciului de programe pe tipuri de 
programe/emisiuni (% ) 

Aprobat 
04.10.2011 

Programe de informare 15 
Programe educative, culturale, religioase 10 

educative 5 
culturale 5 

 
din care: 

religioase 0 
Filme - 
Programe de divertisment şi alte tipuri de 
programe 

60 
 

Publicitate şi teleshopping 15 
publicitate 15 din care: 
teleshopping - 

 
 
Urmare a emiterii de către CNA a Deciziei nr. 402/18.07.2013, postul de radio 

CLIK FM din Bucureşti şi-a încetat difuzarea de programe pe frecvenþa 106,2 MHz în 
localitatea Bucureşti, pentru care nu mai deţinea o licenţă audiovizuală valabilă, iar 
după această dată radiodifuzorul nu a solicitat Consiliului nicio modificare a structurii 
de programe difuzate în localităţile Sibiu şi Roman.  

Conform prevederilor legale, formatul de principiu al serviciului de programe şi 
structura programelor fac parte integrantă din Licenţa audiovizuală, radiodifuzorul 
fiind obligat să difuzeze programul cu respectarea condiţiilor asumate prin licenţă.   

În urma analizării rapoartelor de monitorizare întocmite de Serviciul Inspecţie cu 
privire la conţinutul programului difuzat de cele de posturi de radio CLIK FM din Sibiu 
şi Roman, s-a constatat că radiodifuzorul a modificat în mod unilateral structura 
serviciului de programe pe care îl difuzează în cele două localităţi, fără a solicita şi 
obţine acordul Consiliului pentru această modificare.  

Astfel, Consiliul a constatat că, faţă de structura aprobată la data de 4 octombrie 
2011, structură în cadrul căreia radiodifuzorul se obligase să asigure programe 
producţie proprie în proporţie de 15%, iar în ceea ce priveşte tipurile de 
programe/emisiuni acestea fuseseră declarate ca: programe de informare în proporţie 
de 15%, educative, culturale 10%, de divertisment şi alte tipuri în proporţie de 60%, la 
monitorizarea programului difuzat efectiv a reieşit că pe frecvenţele pentru care au 
fost acordate cele două licenţe audiovizuale, radiodifuzorul difuzează doar program 
muzical alcătuit din piese de muzică rock.    

 Or, faţă de acest aspect, Consiliul a constatat că furnizorul de servicii media 
audiovizuale nu şi-a respectat obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice 
modificare intervenită în structura programelor, prevăzută la art. 54 alin. (2) din Legea 
audiovizualului. 
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Având în vedere aceste considerente, membrii Consiliului au propus 
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare în legalitate în termen de 3 
luni. 

Supusă la vot, propunerea de somare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu 
respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului 
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

 Art. 1: Radiodifuzorul S.C. RADIO CITY FM BUCUREŞTI S.R.L., titularul licenţei 
audiovizuale nr. R829.2/10.12.2008 şi al deciziei de autorizare  
nr. 1694.0-1/10.06.2010, eliberată la data de 21.02.2013 pentru postul de radio CLIK 
FM din Sibiu, judeţul Sibiu, şi al licenţei audiovizuale nr. 826.1/10.12.2008 şi deciziei 
de autorizare nr. 1687.0-1/11.05.2010, eliberată la 21.02.2013 pentru postul de radio 
CLIK FM din Roman, judeţul Neamţ, se sancţionează cu somaţie publică pentru  
intrarea în legalitate în termen de 3 luni, pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (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.  

 

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul  
are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi 
vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 6.00 - 14.00, următorul text: 

 

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat radiodifuzorul RADIO CITY 
FM BUCUREŞTI, deţinător al posturilor de radio CLIK FM din Sibiu şi Roman, întrucât a 
modificat structura de programe difuzate fără acordul Consiliului, fapta fiind de natură 
să contravină dispoziţiilor Legii audiovizualului.” 

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