
 
Decizia nr. 247  din 09.09.2021 

privind sancționarea cu somație a S.C. GLIGA COMIMPEX S.R.L. 
cu sediul în Reghin, Str. Școlii nr. 14, jud. Mureș 

CUI 4526548; Fax: 0265 513 031; e-mail: info@ardealtv.ro 
 

- pentru postul de televiziune ARDEAL TV   
Reghin, jud. Mureș 

Str. Școlii nr. 16; Str. Republicii nr. 14 
 

 
Întrunit în ședința publică din 9 septembrie 2021, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de Direcția Control, 
Serviciul Inspecție, referitor la programele difuzate de postul de televiziune 
ARDEAL TV. 

  Postul de televiziune ARDEAL TV  aparţine S.C. GLIGA COMIMPEX 
S.R.L.,  licenţa audiovizuală nr. TV-C 308.4/15.08.2006 eliberată la 13.09.2016 şi 
decizia de autorizare nr. 1321.2-1/23.02.2016 eliberată la 13.09.2016. 

Analizând rapoartele de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. GLIGA COMIMPEX S.R.L a încălcat prevederile art. 35 alin. 
(1), teza I, din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare.   

Conform prevederilor invocate:   
Art. 35 - (1) Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de 

teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute; 
Conform raportului analizat,  monitorizarea postului  ARDEAL TV  s-a 

efectuat prin analizarea înregistrărilor martor pentru perioada 12.04-18.04.2021 
puse la dispoziție de radiodifuzor.  

Redăm în extras:  
”(...)  Formatul de principiu al serviciului de programului este de tip  

GENERALIST 

      

Postul are aprobat difuzarea a 5040 min/ săpt  producție proprie pe 
săptămână dar in mod real difuzează 4740 min/ săpt.  

Orarul de emisie zilnică 

Aprobat:   L-V        07:00-08:00  12:00-
23:00 
               Sâmbătă   12:00-23:00 
               Duminică 10:00-23:00 

Real:  L-V          12:00-23:00 
          Sâmbătă   12:00 -23:00 
          Duminică 10:00 -23:00 

Orarul de difuzare a programelor de limba maghiară  

Aprobat: Miercuri   21:35 –22:00   
                Joi           16:35 - 17:00   

Real:  Miercuri     21:35-22:00  
           Joi              16:35-17:00 
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Rezultatele monitorizării structurii serviciului de programe sunt raportate la 
producția proprie difuzată  în mod real într-o săptămână.     

În restul intervalului,  adică 5340 min/ săpt, postul ARDEAL TV difuzează 
programe tip videotext. (....)” 

”(....) În ceea ce privește programele tip videotext acestea sunt alcătuite in 
principal din difuzarea în buclă a anunțurilor privind măsurile de protecție și 
prevenire a răspândirii coronavirusului precum și beneficiile vaccinării,  
comunicatele ISU, instrucțiuni  privind masurile de prevenire a declanșării 
incendiilor, anunțuri de interes local și regional, informații diverse privind 
programul instituțiilor și  farmaciilor, locuri de muncă disponibile, grila de 
programe a postului,  structura serviciului de programe a rețelei proprii ”GLIGA 
CATV”  

În cadrul videotextului publicitatea comercială a insumat 15 min și 30 sec (26 
%) ântr-o oră, depășind  procentul de 20% (12 min) in intervalul de orice oră dată. 
(...).” 

Astfel, după analizarea raportului de monitorizare al programului difuzat în 
perioada 12-18 aprilie 2021 de postul ARDEAL TV, membrii Consiliului  au 
constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea 
audiovizualui, în condițiile în care, în cadrul  programului videotext, publicitatea 
comercială a însumat 15 minute și 30 de secunde.   

Or, potrivit dispozițiilor legale, proporţia de spoturi publicitare televizate şi 
spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 
12 minute. 

Pentru toate aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale de 
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, 
membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică. 

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

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea 
audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul Postul de televiziune ARDEAL TV  aparţine S.C. 
GLIGA COMIMPEX S.R.L.,  licenţa audiovizuală nr. TV-C 308.4/15.08.2006 
eliberată la 13.09.2016 şi decizia de autorizare nr. 1321.2-1/23.02.2016 eliberată 
la 13.09.2016 se sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate 
pentru încălcarea prevederilor art. 35 alin. (1) 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 (2) din Legea audiovizualului    
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. GLIGA 
COMIMPEX S.R.L are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la 
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comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din 
care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text: 

 
 “Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică postul 

ARDEAL TV, deoarece, în cadrul programului videotext difuzat în perioada 12-18 
aprilie 2021, a depășit timpul alocat publicității într-un interval de o oră.   

Conform dispozițiilor art. 35 din Legea audiovizualului, proporţia de spoturi 
publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate 
depăşi 20%, respectiv 12 minute.” 

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

 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 

 
Întocmit, Serviciul Juridic, 

Reglementări și Relații Europene, 
Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 
 


