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Decizia nr. 374 din 18.04.2019

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18.04.2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului
a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie referitoare la spotul pentru clinicile
Unident difuzat de postul de televiziune Radio Delta din Tulcea în perioada 11-17.03.2019.

Analizând şi vizionând spotul, membrii Consiliului au constatat că acesta a fost
difuzat cu încălcarea art. 126 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului), potrivit căruia:

„Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping în care personal medical sau
farmacişti recomandă ori avizează produse alimentare destinate minorilor, produse şi
tratamente medicale sau suplimente alimentare”.

Redăm din raportul de monitorizare:
„Publicitatea a fost difuzată între ora 8.00-21.00, câte 2 calupuri/oră, de luni până

vineri și între 10-21.00-sâmbătă și duminică, 1-2 calupuri/oră.
În cadrul calupurilor de publicitate am identificat următorul spot:
„Bună ziua, sunt Petronela Luca și sunt medic dentist. Rezolvăm orice problemă

dentară în clinicile Unident. Tratăm fără durere, fără sângerare, fără complicații fiindcă
utilizăm tehnologie laser de ultimă generație. Mai mult, dinții realizați de noi sunt perfecți,
fiindcă sunt făcuți prin tehnologie robotică. Eu și echipa mea, vă așteptăm cu drag în
clinicile Unident din Tulcea și Galați. Mai multe detalii găsiți pe www.unident.ro”.

Acesta, a fost difuzat de 8-10 ori/zi de luni-vineri. Atașez prezentului raport spotul de
publicitate „Unident” de 32 sec.”

Cu privire la acest spot, prin care se face promovarea unei clinici stomatologice,
membrii Consiliului au constatat că nu au fost respectate dispoziţiile art. 126 alin. (2) din
Codul audiovizualului, în sensul că medicul dentist Petronela Luca recomandă tratamente
medicale ce se efectuează în cadrul clinicii Unident. Or, norma legală invocată interzice
difuzarea unei publicităţi cu un astfel de conţinut.

Pentru aceste considerente, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al
Audiovizualului dispune intrarea în legalitate în privinţa spotului pentru clinicile Unident, în
sensul ca difuzarea lui să se facă cu respectarea condiţiilor specifice comunicărilor
comerciale prevăzute de legislaţia audiovizuală.

VICEPREŞEDINTE,

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU

Întocmit Serviciul juridic şi reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu
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