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Decizia nr. 257 din 09.09.2021 

privind somarea   S.C. BEST MIXMEDIA S.R.L. 
CÂMPINA, Str. Teilor nr. 11, jud. Prahova 

CUI 38367919 
 

- pentru postul de televiziune TRAVEL MIX / TRAVEL MIX HD 
PLOIEȘTI, Str. Maramureș nr. 12 (clădirea CONSPROIECT), jud. Prahova 

 
  Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 septembrie 2021, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 

analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Control, cu privire la emisiunile difuzate în 
perioada 15-21.03.2021  de postul  TRAVEL MIX / TRAVEL MIX HD din Ploiești. 

Postul de televiziune TRAVEL MIX / TRAVEL MIX HD aparține radiodifuzorului   S.C. BEST 
MIXMEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 271.4/30.11.2010 şi decizia de autorizare 
audiovizuală nr. 1755.1-3/04.02.2014  pentru localitatea Ploiești). 

 În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul 
a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora:  

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; în cazul televiziunii publice durata 
acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date 

Potrivit raportului de monitorizare: 
“Travel Mix SD/HD din loc. Ploieşti, jud. Prahova este un post de televiziune difuzat prin 

intermediul SES ASTRA 5B. Travel Mix SD/HD al cărui format de principiu este tematic - turism 
- cu studiou autorizat în: Ploieşti, str. Maramures, nr.12 (clădirea CONSPROIECT), judeţul 
Prahova, cu zona de difuzare a programelor, aprobată de CNA - naţional și european. Prin 
programele sale postul promovează turismul în toate formele lui: călătorii, afaceri, cultură, medical, 
religios, agroturism, educativ, ecoturism, etc. și oferă posibilitatea tuturor să descopere noi 
destinații turistice din țară și străinătate.  

Concluzii:  
În urma monitorizării realizată în perioada 15 - 21.03.2021 prin raportarea la legislaţia 

audiovizuală în vigoare am constatat că postul de televiziune Travel Mix SD/HD din Ploieşti: 
(...) - posibile încălcări ale art. 35 - (1) din Legea Nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea 

audiovizualului în care se stipulează: ”Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de 
teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute” – în perioada 
monitorizată, 15-21.03.2021, a difuzat grupaje de teleshopping care nu s-au regăsit în grila 
generică declarate ca fiind emisiuni de teleshopping și care în unele intervale orare au 
depășit cele 12 minute/oră admise de lege. (Anexez la prezentul raport de monitorizare un 
tabel cu duratele orare ale publicității și teleshoppingului difuzate de postul de televiziune 
în intervalul orar 07:00 – 22:00).  

Publicitate şi teleshopping: Au fost difuzate 2673 de minute de 
publicitate+teleshopping repezentând un procent real de 26,52% din total program difuzat în 
perioada monitorizată, din care: 



 2

Au fost difuzate 134 de minute de publicitate repezentând un procent real de 1,33% și 
2539 de minute teleshopping, reprezentând un procent real de 25,19% din care 70 de minute 
produse de Telestar.: 

 În unele intervale orare au fost depăşite cele 12 minute de publicitate și 
teleshopping/oră admise de lege.“ 

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a 
difuzat, în perioada 15-21.03.2021, în cadrul programului de videotext, mai mult de 12 min. de 
publicitate/oră, ceea ce contravine art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului. 

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

Faţă de aceste aspecte și ținând cont de criteriile de individualizare ale sancţiunii prevăzute la 
art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat, cu respectarea 
prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică de intrare de 
îndată în legalitate. 

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1. - Radiodifuzorul S.C. BEST MIXMEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 
374.5/13.12.2007 eliberată la 21.01.2019 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1410.2-
2/23.10.2013 eliberată la 21.01.2019 pentru postul de televiziune TRAVE MIX / TRAVEL MIX HD din 
localitatea Ploiești) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată 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 nr. 504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite, în următoarele 24 de ore de la 
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 somaţie publică postul TRAVEL 

MIX/TRAVEL MIX HD, deoarece, în cadrul programului de videotext difuzat în perioada 15-
21.03.2021, a depăşit limita de 12 minute de publicitate într-o oră dată, prevăzută de art. 35 din 
Legea audiovizualului.” 

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

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU 

 

Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene, 

Șef Serviciu  Dumitru Ciobanu 
 


