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Decizia nr. 264 din 25.05.2017 

privind sancţionarea  cu somaţie publică a S.C. REC PROMOVARE MEDIA S.R.L. 
cu sediul în FĂGĂRAŞ, str. Câmpului, bl. 13, sc. A, ap. 4, biroul 2, jd. Braşov 

CUI 33035900  
Tel/Fax.: 0268/216116     

 

pentru postul RADIO SUPER FM 
Făgăraş, str. Libertăţii nr. 9, jud. Braşov 

Tel./Fax: 0268/215914 
 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 mai 2017, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Control şi 
Digitalizare, cu privire la respectarea structurii serviciului de programe de către postul 
RADIO SUPER FM din Făgăraş, în perioada 06-12 februarie 2017. 
 Postul RADIO SUPER FM din Făgăraş aparţine radiodifuzorului S.C. REC 
PROMOVARE MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 130.10/13.10.1994, decizia 
de autorizare nr. 108.0/13.04.1995 şi reautorizare nr. 108.1-5/06.07.2000). 

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului  
au constatat că radiodifuzorul S.C. REC PROMOVARE MEDIA 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 de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în 
documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. e), respectiv, 
modificarea formatului de principiu al serviciului de programe şi structura 
programelor. 

În fapt, în urma monitorizării programelor difuzate de postul RADIO SUPER 
FM din Făgăraş în perioada 06-12.02.2017, s-a constatat că structura serviciului de 
programe, după surse de provenienţă şi pe tipuri de emisiuni, nu corespunde cu cea 
aprobată de CNA la data de 15.12.2015, astfel cum rezultă din tabelul următor:  

 
 Tabelul cu structura serviciului de programe după surse de provenienţă: 
 

RADIO SUPER FM  Făgăraş   
Structura serviciului de programe după surse de 
provenienţă: (%) 

Aprobat 
(%) 

Real 
(%) 

Producţie proprie 27,40 10,24 
Producţii audiovizuale ale altor producători 72,60 89,76 
Programe retransmise  0 0 

 
 Tabelul cu structura serviciului de programe pe tipuri de programe: 
 

RADIO SUPER FM  Făgăraş   
Structura serviciului de programe pe tipuri de programe / 
emisiuni(%) 

Aprobat 
(%) 

Real 
(%) 

Programe de informare 1,04 0,98 
Programe Educative 0 0 
Programe Culturale 0 0 
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Faţă de structura programelor aprobate de CNA la data de 15.12.2015, în 
care ponderea producţiei proprii şi a altor producător, reprezenta 27,40 %, respectiv 
72,60 %, radiodifuzorul a modificat această structură, în sensul că, în perioada 
monitorizată 06-12.02.2017, a difuzat, în mod real, producţie proprie în procent de 
10,24 %, iar a altor producători, în procent de 89,76 %. 
 De asemenea, faţă de structura serviciului de programe pe tipuri de emisiuni, 
aprobată de CNA, la aceeaşi dată, programele informative reprezentau 1,04%, în 
timp ce radiodifuzorul difuza, în mod real, 0,98 %. 
  În raport de această situaţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul 
S.C. REC PROMOVARE MEDIA S.R.L. nu a solicitat acordul Consiliului cu privire la 
modificarea intervenită în ceea ce priveşte structura serviciului de programe, după 
surse de provenienţă şi pe tipuri de emisiuni, potrivit obligaţiei legale prevăzute la 
art. 54 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea audiovizualului. 

  Conform dispoziţiilor invocate, 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), respectiv, 
formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor. 

  În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Decizia nr. 277/2013 privind 
procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a 
licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, modificarea datelor prevăzute la  
art. 54 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea audiovizualului implică solicitarea acordului CNA 
cu cel puţin 30 de zile înainte de modificare. 
 În calitate de garant al interesului public, Consiliul reaminteşte radiodifuzorului 
importanţa respectării prevederilor legale, în ceea ce priveşte modificarea structurii 
serviciilor de programe. 

 Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare ale 
sancţiunii prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului  
au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. REC PROMOVARE MEDIA S.R.L. cu 
somaţie publică.   

 Supusă la vot, propunerea de sancţionare 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, 

 

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

 Art. 1: Radiodifuzorul S.C. REC PROMOVARE MEDIA S.R.L., titularul licenţei 
audiovizuale nr. R 130.10/13.10.1994, al deciziei de autorizare nr. 108.0/13.04.1995 
şi reautorizare nr. 108.1-5/06.07.2000, pentru postul RADIO SUPER FM din 
Făgăraş, jud. Braşov, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate, 
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. 
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 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. REC 
PROMOVARE MEDIA S.R.L., 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 radiodifuzorul  
S.C. REC PROMOVARE MEDIA S.R.L. cu somaţie publică, deoarece a modificat 
structura programelor după sursa de provenienţă şi pe tipuri de emisiuni, pentru 
postul RADIO SUPER FM din Făgăraş, fără să solicite acordul Consiliului în 
conformitate cu prevederile art. 54 din Legea audiovizualului.” 

 

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

 

PREŞEDINTE, 

 
LAURA GEORGESCU 

        
 
 

 

 Serviciul Juridic şi Reglementări, 
       

          Şef Serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 

    
  Consilier juridic Dorina Agape 


