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DECIZIA nr. 543 din 19.09.2017
privind somarea S.C. SOCIAL MEDIA PROMOTIONS S.R.L.
cu sediul în Baia Mare, Bd. Traian, nr. 14, Judeţul Maramureş

CUI 30804015
Tel.: 0262/227021, 0744588657

Fax: 0262/227021

- pentru postul de radio SOCIAL FM
Baia Mare, Al. Expoziţiei, nr. 1, Jud. Maramureş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 septembrie 2017, Consiliul Naţional al Audiovizualului
a analizat informările întocmite de Serviciul Inspecţie, structură din cadrul Direcţiei Control şi
Digitalizare, cu privire la sesizarea nr. 7310/31.08.2017 făcută pentru serviciul de programe cu
denumirea Social FM.

Postul de radio SOCIAL FM aparț ine radiodifuzorului S.C. SOCIAL MEDIA
PROMOTIONS S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. R974/24.11.2015 elib. la 24.11.2015 şi decizie
de autorizare – init.: 2088.0/15.11.2016, elib. la 15.11.2016).

În urma analizării informărilor întocmite de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au
constatat că radiodifuzorul S.C. SOCIAL MEDIA PROMOTIONS S.R.L. a săvârşit fapta
sancţionată de art. 90 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, constituie contravenţie difuzarea
unui serviciu de programe în afara zonei specificate în licenţa audiovizuală.

În fapt, redăm situaţia difuzării serviciului de programe cu denumirea Social FM, pe
frecvenţa 96,90 FM, astfel cum rezultă din verificările întocmite de inspectorii zonali, după
cum urmează:

- Din informarea întocmită pentru judeţul Sălaj în data de 07.09.2017, „cu privire la
recepţia postului de radio Social FM pe frecvenţa 96.90 Mhz, acestea se confirmă pe raza
municipiului Zalău, judeţul Sălaj” – astfel cum a rezultat în urma verificărilor efectuate de
inspectorul C.N.A.

De asemenea, prin informarea întocmită pentru judeţul Mureş în data de 07.09.2017,
inspectorul C.N.A., în urma verificărilor efetuate, a redat următoarea situaţie de fapt: „în data
de 06.09.2017 s-a constatat că în Sovata, judeţul Mureş se recepţionează clar şi fără
distorsiuni postul de radio SOCIAL FM pe frecvenţa 96,9 Mhz.”

- Din informarea întocmită pe data de 12.09.2017, pentru judeţul Bihor, rezultă
următoarea situaţie: „În nordul judeţului Bihor, în zona oraşului Marghita, serviciul de
programe Social FM poate fi recepţionat pe frecvenţa 96.90 MHz.”

- Prin informarea întocmită în data de 13.09.2017, pentru judeţele Cluj şi Satu Mare, în
urma verificărilor realizate de inspectorul C.N.A., s-a constatat următoarea situaţie de fapt:

„În data de 05.09.2017, ora 15:00, am verificat emisia posturilor de radio în municipiul
Cluj-Napoca și am constatat că postul Social FM se recepț ionează în condiț ii bune pe
frecvenț a de 96,90 MHz. De asemenea, în data de 13.09.2017, am efectuat aceeași
verificare și în municipiul Satu Mare, prilej cu care am constatat de asemenea o recepț ie
bună a postului Social FM.”

Mai mult, din informarea intomită în data de 12.09.2016, pentru judeţul Bihor, inspectorul
audiovizual a facut următoarea menţiune: „conform precizărilor reprezentantului Plusz FM
Marghita, serviciul de programe Social FM beneficiază în oraș și de o campanie de promovare
de tip outdoor materializată prin inscripț ionarea unor autoturisme cu materiale autocolante.”
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Astfel, din cercetările efectuate de inspectorii C.N.A., membrii Consiliului au putut
constata faptul că serviciul de programe Social FM se recepţionează pe frecvenţa 96,90 MHz
în următoarele localităţi: Zalău, Sovata, în nordul Bihor zona oraşului Marghita, precum şi în
Cluj-Napoca şi Satu Mare.

Din analizarea licenţei audiovizuale nr. R974/24.11.2015 eliberată de CNA la data de
24.11.2015, membrii Consiliului au constatat că zona de difuzare a serviciului de programe
pentru postul SOCIAL FM este una locală, respectiv pentru BAIA MARE, şi nu pentru Zalău,
Sovata, nordul Judeţului Bihor zona oraşului Marghita, ori municipiile Cluj-Napoca sau Satu
Mare, radiodifuzorului revenindu-i obligaţia, indiferent de punctul de amplasare a staţiei de
emisie, să emită în zona de difuzare pentru care a obţinut licenţă.

Faţă de acest aspect, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a săvârşit fapta
contravenţională prevăzută de art. 90 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
potrivit căruia constituie contravenţie difuzarea unui serviciu de programe în afara zonei
specificate în licenţa audiovizuală acordată de Consiliul Naţional al Audiovizualului.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului
S.C. SOCIAL MEDIA PROMOTIONS S.R.L.cu somaţie publică de intrare de îndată în
legalitate.

Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. SOCIAL MEDIA PROMOTIONS S.R.L. titular al licenţei
audiovizuale nr. R974/24.11.2015 elib. la 24.11.2015 şi decizie de autorizare – init.:
2088.0/15.11.2016, elib. la 15.11.2016 pentru postul de radio SOCIAL FM, se sancţionează
cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru săvârşirea faptei prevăzute de
art. 90 alin. (1) lit. e) 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 (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 intervalul orar 06.00 –
14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaț ie publică radiodifuzorul
S.C. SOCIAL MEDIA PROMOTIONS S.R.L., deț inător al postului SOCIAL FM, deoarece a
difuzat serviciul de programe în afara zonei de difuzare prevăzute în licenţa audiovizuală.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul Juridic şi Reglementări
Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru
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