
 
DECIZIA nr. 278 din 31.05.2022 

privind somarea  S.C. PAGINA CIUDATULUI S.R.L. 
cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, Pavilion Administrativ, 

corp B, parter jud. Cluj 
 

- pentru postul de televiziune NCN 
Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, Pavilion Administrativ, 

corp B, parter jud. Cluj 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 31 mai 2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat 
raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la schimbarea adresei studioului fără aprobarea 
Consiulului a postului de televiziune NCN, aparţinând radiodifuzorului S.C. PAGINA 
CIUDATULUI S.R.L. 

Radiodifuzorului S.C. PAGINA CIUDATULUI S.R.L. deţine licenţa audiovizuală  
nr. TV-C 840.1/07.09.2017 și decizia de autorizare nr. 2177.0-1/04.09.2018 pentru postul de 
televiziune NCN. 

În urma analizării documentației prezentate, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. PAGINA CIUDATULUI S.R.L. a încălcat prevederile art. 58 alin. (1)  din 
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora 
difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare 
audiovizuală. 

Conform raportului de monitorizare, întocmit de inspectorul teritorial CNA, „în urma unor 
informații că postul NCN nu ar difuza program din studioul autorizat de către CNA și în urma 
discuției telefonice, din  data de 03.05.2022 cu reprezentantul postului, dl. Liviu Alexa, m-am 
deplasat în data de 04.05.2022 pentru efectuarea unui control la locația studioului autorizat. 

În acest sens, în data de 04.05.2022, ora 12:20 m-am deplasat la sediul autorizat al postului 
NCN, din localitatea Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, Pavilion Administrativ, corp B, parter, 
unde am constatat următoarele: 

În spațiul autorizat își desfășura activitatea un salon de tatuaje (BAS TATOO). Mi s-a permis 
accesul și fotografierea spațiilor de către angajații salonului (poze atașate). 

La data și ora controlului în spațiile care au fost autorizate pentru desfășurarea activității 
postului NCN  nu am identificat aparatură pentru producerea și realizarea unor programe TV. 

Din partea societății SC PAGINA CIUDATULUI SRL nu a participat niciun reprezentant. L-
am contactat pe dl. Liviu Alexa pentru a participa la controlul efectuat, la studioul autorizat, dar 
a refuzat, telefonic, să se deplaseze la locația de pe B-dul Muncii nr. 18 sau să desemneze un 
reprezentant, din partea societății.  

I-am comunicat d-lui Alexa, obligativitatea depunerii dosarului pentru modificarea deciziei 
de autorizare și i-am transmis prin e-mail actele necesare din Decizia 277/2013. 

Postul nu a depus până la această dată  la CNA documentația pentru modificarea deciziei 
de autorizare. 



De asemenea prin adresa nr. 4/04.05.2022 am solicitat si operatorului de cablu RCS&RDS, 
să ne comunice adresa de unde preiau semnalul pentru retransmisia postului NCN, urmând să 
atașez răspunsul primit în momentul în care îmi va parveni. 

În data de 09 mai 2022 am primit următorul răspuns de la reprezentanții RCS&RDS (atașez 
și mailul primit): 

”Urmare verificarilor efectuate, va comunicam faptul ca preluam semnalul de la studioul lor 
TV din Cluj Napoca: NCN, Strada Regele Ferdinand 22-26, Cluj-Napoca 400110, Central 
Shopping Center, Etaj 1.” 

În baza constatărilor consemnate, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul   S.C. 
PAGINA CIUDATULUI S.R.L. a început difuzarea serviciului de programe NCN, fără să fi obţinut 
decizia de autorizare a studioului, încălcând astfel prevederile art. 58 alin. (1) din Legea 
audiovizualului, conform cărora radiodifuzorul putea începe difuzarea de programe după 
obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.  

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. 
(4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat, cu respectarea 
prevederilor art. 15 din aceeași lege, sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare 
în legalitate. 

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. PAGINA CIUDATULUI S.R.L., titular al licenţei audiovizuale   nr. 
TV-C 840.1/07.09.2017 și decizia de autorizare nr. 2177.0-1/04.09.2018 pentru postul de 
televiziune NCN, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea 
dispoziţiilor art. 58 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 (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, pe postul de televiziune NCN din localitatea Cluj-
Napoca, 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 radiodifuzorul S.C 
PAGINA CIUDATULUI S.R.L., deţinătorul postului de televiziune NCN, deoarece a realizat şi 
difuzat programele dintr-un studio neautorizat, încălcând prevederile art. 58 din Legea 
audiovizualului.” 

 
VICEPREȘEDINTE, 

 
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 

 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 


