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Decizia nr. 215 din 25.02.2020  

privind somarea  S.C. HARGITA-LINE S.R.L. 
 CRISTURU SECUIESC, Str. Libertății nr. 55, județul Harghita 

CUI:  528392   Fax: 0266/242610,   242144 
 

- pentru postul KTV 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 februarie 2020, Consiliul Naţional  
al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la 
respectarea structurii de programe aprobate  S.C. HARGITA-LINE S.R.L. 

Radiodifuzorul S.C. HARGITA-LINE S.R.L. a deținut licenţa audiovizuală nr. TV-C 
099.2/22.01.2004 şi decizia de autorizare nr. 647.1/09.06.2015 pentru postul KTV din 
localitatea Cristuru Secuiesc, licență retrasă prin Decizia nr. 164/04.02.2020). 

 În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora furnizorii de servicii 
media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare 
intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. e) 
conform căruia licenţa audiovizuală cuprinde formatul de principiu al serviciului de 
programe şi structura programelor. 

În fapt, din raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în urma monitorizării programului 
postului KTV din Cristuru Secuiesc, difuzat în perioada 06-12.01.2020, s-au constatat 
următoarele: 
 în perioada monitorizată postul nu a difuzat emisiuni (imagini în mișcare), așa cum este prevăzut în ultima 

grilă aprobată. 
 a difuzat 2100 de minute videotext, zilnic între orele 16:00‐21:00. 

 
Orarul de emisie zilnică  
aprobat 
Luni:  
Marți: 19:00-21:00 
Miercuri:  
Joi:  
Vineri: 19:00-21:00 
Sâmbătă:  
Duminică:  

Orarul de emisie zilnică  
realizat 
Luni:  
Marți: ---------------------------- 
Miercuri  
Joi:  
Vineri:---------------------------- 
Sâmbătă: 
Duminică: 

MONITORIZARE perioada 06.01-12.01.2020 
Structura programului după sursa de proveniență/ 
Structura serv. de programe pe tipuri de emisiuni 

Observații  
Monitorizare publicitate și teleshopping 
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Producție proprie: 
          Aprobat : 100%                Real: 0%            
Producții audiovizuale ale altori producători 
          Aprobat: 0%                     Real:  %      
Programe preluate(%): 
         Aprobat: 0%                       Real 0 (%)     
Programe retransmise:     
         Aprobat:0%                         Real:0%                      
programe de informare (%) 
        Aprobat: 42%                       Real: 0% 
programe educative, culturale, religioase(%): 
        Aprobat: 42%                       Real: 0% 
din care:  
       ‐ educativ: 0%                   educative: 0% 
       ‐ culturale: 42%                 culturale: 0% 
       ‐ religioase: 0%                  religioase:0% 
filme(%): 
        Aprobat:0%                        Real:0% 
programe de divertisment și alte tipuri de 
programe(%): 
       Aprobat: 16%                      Real:0% 
publicitate și teleshopping(%): 
       Aprobat: 0 %                        Real: 0 % 
din care:                                 din care: 
Publicitate: 0%                      Publicitate: 0% 
Teleshopping:0%                  Teleshopping:0% 

 Publicitate și teleshopping: 

 Publicitate. Nu s‐a difuzat 
Alte constatări privind conținutul programului local:  
Nu s‐a difuzat program local 
Program tip Videotext: 
 S‐a difuzat videotext zilnic, L‐D în intervalele orare: 16:00‐
21:00. 
‐Programul videotext conține: informații de interes public, 
publicitate, anunțuri de locuri de muncă, anunțuri de 
evenimente culturale.  
S‐a difuzat publicitate în format videotext cu o durată 
totală  de 1409 de minute, reprezentând 67% din totalul 
timpului  alocat videotextului. S‐a depășit cele 12 min. de 
publicitate/oră prevăzută de lege. 

 
Față de această situație, în raport s-au consemnat următoarele concluzii, conform cărora: 
 Nu s‐a respectat structura serviciului de programe, aprobată de CNA în data de 09.06.2015. 
 Nu s‐a difuzat program local.  
 S‐a difuzat numai program de tip videotext în total 2100 de minute.  
 S‐a depășit cu 840 de minute timpul alocat programului videotext. 

 La difuzarea de videotext s‐a depășit cele 12 min. de publicitate/ oră prevăzută de lege. 

 
În concluzie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat 

dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii 
de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice 
modificare intervenită în structura serviciului de programe, modificând structura 
programului difuzat în mod unilateral, fără acordul prealabil al Consiliului. Potrivit 
reglementărilor în vigoare, pentru modificarea formatului de principiu al serviciului de 
programe şi a structurii programelor, acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului 
trebuie solicitat cu cel puţin 30 de zile înainte de a se proceda la această modificare.  

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea 
radiodifuzorului cu somaţie publică.  

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

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

DECIZIE: 

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. HARGITA-LINE S.R.L. a deținut licenţa audiovizuală nr. 
TV-C 099.2/22.01.2004 şi decizia de autorizare nr. 647.1/09.06.2015 pentru postul KTV din 
localitatea Cristuru Secuiesc, licență retrasă prin Decizia nr. 164/04.02.2020) se sancţionează 
cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor 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. 

 
 

 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 
 
 

 Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări  
și Relații Europene 

              Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 

        


