
 
Decizia nr. 253 din 09.09.2021 

privind somarea S.C. PUBLIS DORNA STYLE S.R.L.  
cu sediul în VATRA DORNEI, str. Bistriței nr. 32, jud. Suceava 

CUI: 37452900 
E-mail: adi@radiodorna.ro 

 
 

- pentru postul VOCEA BUCOVINEI 
CÂMPULUNG MOLDOVENESC, Calea Transilvaniei nr. 6, 

Complex Comercial Eden, jud. Suceava 
 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 septembrie 2021, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcția Control cu 
privire la solicitarea adresată radiodifuzorului S.C. PUBLIS DORNA STYLE S.R.L. 
să pună la dispoziţie înregistrările programului difuzat de postul VOCEA 
BUCOVINEI, în perioada 16-22 iunie 2021, înregistrări necesare pentru efectuarea 
monitorizării tematicii anuale.    

Postul VOCEA BUCOVINEI aparţine radiodifuzorului S.C. PUBLIS DORNA 
STYLE  S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 1064.1/07.06.2018 şi decizia de autorizare  
nr. 2231.0/28.11.2019). 

Analizând raportul prezentat, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul  
S.C. PUBLIS DORNA STYLE S.R.L. a încălcat prevederile art. 2 şi 21 alin. (1) din 
Decizia CNA nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea 
programelor de radio şi de televiziune, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit dispoziţiilor invocate: 
- art. 2: Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Naţional al 

Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio 
solicitate, într-un format digital uzual, cum ar fi: video -.avi, .wmv, .mp4, .asf/rezoluţie 
minimă 360p şi audio -.wma, .mp3/calitate minimă 64 kbps, după caz, astfel: 

    a) pe suport CD/DVD/HDD extern, memory stick USB; 
   b) prin transfer pe Internet, cu accesarea unui server FTP pus la dispoziţie de 

radiodifuzor. 
 - art. 21 alin. (1): Termenul de transmitere a înregistrărilor programelor de 

televiziune şi/sau de radio este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii 
de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului. 

Din raportul întocmit de inspectorul teritorial cu privire la solicitarea înregistărilor 
programelor difuzate de postul VOCEA BUCOVINEI în perioada 16-22 iunie 2021, 
rezultă următoarea situaţie de fapt: 

Constatări - cronologie: 
 La ora 10:04 în data de 23 iunie 2021 s-a expediat solicitarea oficială pentru 

obținerea înregistrărilor martor pentru monitorizarea tematică anuală de la postul de 
radio Vocea Bucovinei din Câmpulung Moldovenesc, înregistrări din perioada 16-



 2
22 iunie 2021. Solicitarea a fost expediată prin email pe adresa SC Publis Dorna 
Style SRL, societate comercială ce deține licența audiovizuală R1064.1 pentru 
postul respectiv de radio.   

 
 În data de 28 iunie 2021, la 5 zile de la expedierea solicitării de obținere a 

fișierele audio, la sediul central CNA se primește o notificare nr.5919/28.06.2021 
prin care societatea comercială ce deține postul de radio Vocea Bucovinei anunță 
întreruperea difuzării serviciului de programe pe motive de ordin tehnic, pentru o 
perioadă de 30 de zile, între 17.06.2021-18.07.2021. Notificarea respectivă are 
număr de înregistrare SC Public Dorna Style SRL nr. 23 din 17.06.2021. 

 Ulterior, în data de 30 iunie 2021 s-a expediat o nouă solicitare pentru 
obținerea fișierelor audio din perioada 04-10 iunie 2021. Răspunsul radiodifuzorului 
prin intermediul aplicației whatsapp că datorită deteriorării echipamentelor din motive 
de ordin electric poate doar să pună la dispoziție calculatorul de arhivare a 
înregistrărilor audio, urmând să găsim soluția tehnică de recuperare a fișierelor 
audio. În această situație, îi s-au reamintit radiodifuzorului forma de punere la 
dispoziție a înregistrărilor martor conform prevederilor Decizia CNA nr.412/2007, cu 
modificările și completările ulterioare. Radiodifuzorul a replicat prin faptul că nu pot 
pune la dispoziție nici un fișier audio până nu se remediază problemele tehnice. 

Concluzii: 
 În aceste condiții, succesiv pentru cele două solicitări de obținere a 

înregistrărilor martor suntem în afara termenului prevăzut de Decizia CNA 
nr.412/2007, art.2¹, alin.(1) „Termenul de transmitere a înregistrărilor programelor de 
televiziune şi/sau de radio este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii 
de către radiodifuzor a solicitării de la CNA”   

 
În baza raportului întocmit de inspectorul teritorial, membrii Consiliului au 

constatat că radiodifuzorul nu a dat curs cererii de a comunica la C.N.A. 
înregistrările cu emisiunile difuzate de postul VOCEA BUCOVINEI, în perioada 16-
22 iunie 2021, aşa cum acesta avea obligaţia în conformitate cu dispoziţiile 
articolelor 2 şi 21 din Decizia nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor 
la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Potrivit normelor legale invocate, radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia 
Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de 
televiziune solicitate, într-un format digital uzual, iar termenul de transmitere a 
înregistrărilor este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de către 
radiodifuzor a solicitării de la C.N.A. 

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului 
au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare în legalitate.  

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. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
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Art. 1. Radiodifuzorul S.C. PUBLIS DORNA STYLES.R.L., având licenţa 

audiovizuală nr. R 1064.1/07.06.2018 şi decizia de autorizare nr. 2231.0/28.11.2019, 
pentru postul de radio VOCEA BUCOVINEI din Câmpulung Moldovenesc, jud. 
Suceava, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru 
încălcarea art. 2 şi 21 alin. (1) din Decizia CNA nr. 412/2007 privind obligaţiile ce 
revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune, 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 dispoziþiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul 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 cu somaţie publică postul 

VOCEA BUCOVINEI, deoarece nu a pus la dispoziţia C.N.A. înregistrările 
programelor difuzate în perioada 16-22 iunie 2021, astfel cum avea obligaţia în 
conformitate cu dispoziţiile art. 2 din Decizia nr. 412/2007. 

Potrivit normelor invocate, radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia C.N.A 
înregistrările programelor solicitate, în termen de maximum 5 zile de la data primirii 
solicitării.” 

 
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 
 
 
 
 

 
 

         


