Decizia nr. 864 din 03.10.2019
privind somarea S.C. SUD MEDIA PRODUCTION S.R.L.
TÂRGU JIU, Str. Unirii nr. 30, Spațiu comercial, et. 1, camera 2, jud. Gorj
CUI 27655088 Fax 0253/408628
- pentru postul de radio SUD FM

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 octombrie 2019, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la
respectarea structurii de programe aprobate radiodifuzorului S.C. SUD MEDIA
PRODUCTION S.R.L.
Postul de radio SUD FM aparţine radiodifuzorului S.C. SUD MEDIA
PRODUCTION S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. R 854.6/08.09.2009 eliberată la
30.06.2015 și decizia de autorizare nr. 1786.3/09.04.2019 pentru localitatea
Târgu Jiu).
În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat
că radiodifuzorul S.C. SUD MEDIA PRODUCTION S.R.L. 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 de radio SUD FM difuzat în perioada 15-21 iulie 2019, rezultă
următoarele:
Orarul de emisie zilnică
Aprobat: Luni – Duminică 00:00-24:00
10080 min/săpt.

Real: Luni – Duminică 00:00-24:00
10080 min/săpt.

Structura serviciului de programe după surse de provenienţă:(%)
Producţie proprie
Producţii audiovizuale ale altor producători
Programe retransmise
Programe preluate

Aprobat
(%)
26.38
73.62
0
0

Real
(%)
17.70
82.30
0
0

Structura serviciului de programe pe tipuri de
programe/emisiuni:(%)
Programe de informare
Programe educative
Programe culturale

Aprobat
(%)
6.60
0.50
12.30

Real
(%)
2.85
6.67
0.10

Menţiuni:
Formatul de principiu al serviciului de programe este tematic – program pentru copii.
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Constatări :
În urma monitorizării (înregistrărilor martor puse la dispoziție de către radiodifuzor) am constatat următoarele:
- program local s-a difuzat de luni până duminică între orele 00:00 - 24:00 (10080 min./săpt.); acesta a
conținut muzică și emisiuni pentru copii, emisiuni informative, știri și publicitate.
Programul propriu-zis a conținut următoarele tipuri de emisiuni:
Emisiuni informative:
Știrile SUD FM, difuzare de L-V în intervalul 08:00 – 16:00, din oră în oră, cu o durata de cca 5 minute, în
care sunt prezentate informații de interes local. Edițile de știri nu a fost difuzate conform orarului în zilele de:
Luni – nu s-a difuzat la orele 08:00, 09:00, 10:00, 13:00
Marți: - nu s-a difuzat la orele 08:00, 09:00, 10:00, 13:00
Miercuri: - nu s-a difuzat la orele 10:00, 13:00, 15:00
Joi: - nu s-a difuzat la ora 13:00
Vineri: - nu s-a difuzat la orele 09:00, 10:00, 13:00
Gorjul în direct- emisiune de informare difuzată de luni până vineri începând cu ora 13:00. În cadrul
emisiunii sunt aduse în atenția ascultătorilor cele mai importante evenimente ale zilei din plan educativ, social,
sportiv și cultural. Emisiunea este interactiva, ascultătorii pot suna în direct pentru a adresa întrebări invitaților.
Emisiunea nu a fost difuzată în zilele de luni, marți și miercuri (15, 16, 17 iulie).
Kids News – buletin informativ pentru copii, difuzat zilnic, de L- V de la 08:30, 11:30.
Emisiuni culturale:
Gorjul în cuvinte- emisiune culturală dedicată tuturor categoriilor de vârstă. Se prezintă locuri cu semnificație
ale județului Gorj, obiective turistice, menite să încânte atât copiii, cât și părinții; se difuzează de L – V de la
ora 14:15. Emisiunea nu a fost difuzată în zilele de luni, marți și miercuri (15, 16, 17 iulie).
Emisiuni educative:
Kids Pedia- emisiunea nu se adresează numai părinților, ci și copiilor care pot afla informații utile menite să
îi ajute să înțeleagă mai ușor lumea înconjurătoare; se difuzează de L-V la orele 10:05, 12:05, 14:15, 15:05,
17:05. Emisiunea nu a fost difuzată joi la ora 14:15 și vineri la orele 14:15 și 17:05.
Teen Age Hour - emisiunea este de tip educativ și are scopul de a informa familiile despre riscurile la care
sunt supuși copiii în viața de zi cu zi și de a oferi sfaturi utile despre cum pot fi diminuate aceste riscuri; se
difuzează de L – V de la ora 21:00. Emisiunea nu a fost difuzată în data de vineri, 19 iulie.
Ora de poveste- emisiune educativă, dedicată celor mici, difuzată în fiecare zi a săptămânii, începând cu ora
20:00; cei mici vor patrunde într-un univers misterios în care poveștile se aud seară de seară, înainte de
culcare. Emisiunea nu s-a difuzat în zilele de joi și vineri, 18, 19 iulie.
Kinder Welt – emisiune educativă ce prezintă cursuri de limba engleză și muzică, difază sambătă și duminică
în intervalul 12:00 – 17:00. Emisiunea nu a fost difuzată sâmbătă, 20 iulie.
Emisiuni de divertisment:
Sud matinal și Sud matinal de weekend – emisiuni de divertisment, difuzate în intervalul 07:00 – 13:00 de LV și 07:00 – 11:00 Sâmbăta și duminica, ce prezintă diverse informații de actualitate ale zilei. Emisiunile au
fost anunțate sonor, prin gingle, însă acestea au conținut doar muzică, fără moderator.
„Sunetul muzicii”, „Slow night”, „Oldies night”, „Romanian night”, „Rock night”, „Clubbing night”,
Dedicații muzicale, reprezentând colaje de muzică pop, rock, etc.

Faţă de acestă situaţie, 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
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Audiovizualului trebuie solicitat cu cel puţin 30 de zile înainte de a se proceda la
această modificare.
Față de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
Supusă la vot, sancţiunea 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. SUD MEDIA PRODUCTION S.R.L. (licenţă
audiovizuală nr. R 854.6/08.09.2009 eliberată la 30.06.2015 și decizia de autorizare
nr. 1786.3/09.04.2019 pentru postul de radio SUD FM din Târgu Jiu) 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.
Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are
obligaţia ca în următoarele 24 de ore de la comunicare să transmită, 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 somaţie publică postul de
radio SUD FM, deoarece nu a respectat structura programului aprobată de C.N.A.,
încălcând, astfel, prevederile art. 54 din Legea audiovizualului.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREŞEDINTE,
MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic, reglementări şi relaţii europene
Şef serviciu Dumitru Ciobanu
Cons. Munteanu Ionica

