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Către, 

SC DOGAN MEDIA INTERNATIONAL SA 
BUCUREȘTI, Bd. Mărăști nr. 65-67, pavilion T, sector 1 
CUI 18684823    Fax: 0318055941 
 

- pentru postul de radio IMPULS din Sibiu 
adresa studioului: CLUJ-NAPOCA, Str. Constantin Brâncuși nr. 176,    etaj 2;    
BUCUREŞTI, B-dul Mărăşti nr. 65-67, Pavilion T, sector 1 
 

 
Decizia nr. 300 din 28.09.2021 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 septembrie 2021, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Control cu pivire la programul 
local difuzat, în perioada 19-25.07.2021, de postul de radio IMPULS din Sibiu. 

Postul de radio IMPULS din Sibiu aparţine radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA 
INTERNATIONAL S.A. (licenţa audiovizuală nr. R 775.7/12.01.2007 eliberată la 
19.11.2019 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1342.5-1 / 17.10.2019 eliberată la 
10.03.2020).  

În fapt, potrivit  raportului prezentat de direcția de specialitate, postul de radio 
IMPULS din Sibiu este post local, generalist, care difuzează programe pe frecvenţa de 
88,40 Mhz şi are ca zonă de difuzare municipiul Sibiu. Astfel, în raport, inspectorul 
teritorial precizează următoarele: ‘’Am monitorizat pe baza înregistrărilor proprii, 
programul transmis în perioada 19-25.07.2021. Postul a difuzat 384 minute/săptămână 
de program local şi a retransmis programul postului Impuls Cluj-Napoca, 9696 
minute/săptămână. Postul de radio Impuls din Sibiu a difuzat în săptămâna 
monitorizată, un spot publicitar cu durata de 30 de secunde, pentru sălile de jocuri de 
noroc Las Vegas Games. Spotul a avut următorul conținut: 

Selecția ”Impuls Sibiu spot Las Vegas Games 22.07 18_20”: 
”Las Vegas Games ține ritmul cu tine! Descoperă provocarea și trăiește la maxim! 

Exclusiv, Las Vegas! Detalii pe lasvegas-games.ro. Campanie organizată de Babaco 
Games SRL, deținător de licență ONJN L1170190H000716. Las Vegas, sky is no limit!” 

În spot este menționat numărul licenței eliberate de Oficiul Național pentru Jocuri 
de Noroc (ONJN). 

Spotul a fost difuzat la ore accesibile minorilor, astfel: 
 

Data Ora de difuzare 
Luni 19.07.2021 07:22; 17:20; 18:20 
Marți 20.07.2021 07:21; 17:20; 18:19 
Miercuri 21.07.2021 07:21; 17:20; 18:20 
Joi 22.07.2021 07:21; 17:21; 18:20 
Vineri 23.07.2021 07:20; 17:21; 18:20 
Sâmbătă 24.07.2021 13:09, 13:35; 14:20 
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Duminică 25.07.2021 12:50; 13:21, 14:19 
 

Față de acestea, membrii Consiliului au constatat că spotul analizat a fost difuzat 
cu încălcarea prevederilor art. 89 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 
cărora  cu excepţia spoturilor publicitare referitoare la pariuri care pot fi difuzate şi în 
timpul transmisiunilor sportive în direct, programele audiovizuale care conţin jocuri de 
noroc, precum şi spoturile publicitare care promovează astfel de jocuri se supun 
condiţiilor de protecţie a minorilor prevăzute în cap. II "Clasificarea programelor în 
vederea protecţiei minorilor" din titlul II "Protecţia minorilor". 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că spotul Las Vegas Games nu se 
încadrează în excepția prevăzută de norma invocată, care ar fi permis difuzarea 
acestuia în timpul unor transmisiuni sportive în direct. În concret, spotul, cu o durată de 
30 de secunde, a fost difuzat de mai multe ori pe parcursul mai multor zile, în perioada 
monitorizată, 19-25.07.2021, iar din conținutul acestuia reiese că în spot  au fost făcute 
mențiuni, în mod repetat, la sălile de jocuri Las Vegas Games, cât și la site-ul pentru 
jocuri de noroc online, respectiv lasvegas-games.ro, precum și la firma organizatoare 
Babaco Games SRL, mențiuni de natură a promova jocurile de noroc organizate de 
această firmă.  

De asemenea, în baza raportului, Consiliul a mai constatat că, în perioada 
monitorizată 19 – 25 iulie 2021, radiodifuzorul a difuzat acest spot în intervale orare 
accesibile vizionării de către minori, fără restricții, în condițiile în care legiuitorul a 
reglementat expres că publicitatea pentru jocurile de noroc trebuie să se supună 
regulilor  și condițiilor de protecție a minorilor atât în privința conținutului, cât și a orei de 
difuzare, ca măsură de protecție reală a acestei categorii de public. Sub acest aspect, 
aşa cum rezultă din raportul prezentat, în perioada monitorizată, spotul a fost difuzat, pe 
parcursul unei zile, la diferite ore, de pildă: în data de 23.07.2021 la orele 07:20, 17:21, 
18:20, sau în 24.07.2021 la orele 13:09, 13:35; 14:20, intervale orare în care  minorii au 
avut posibilitatea neîngrădită de a viziona spotul Las Vegas Games, ceea ce contravine 
dispozițiilor legale incidente care reglementează protecția minorilor. 

Pentru aceste considerente, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional 
al Audiovizualului dispune intrarea în legalitate în privinţa spotului ce a făcut obiectul 
analizei, în sensul ca promovarea să respecte condiţiile specifice comunicărilor 
comerciale audiovizuale în ceea ce priveşte protecţia minorilor în cadrul serviciilor de 
programe. 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

NICOLAIE SORESCU-BĂLAȘA 
 

             
 

Serviciul Juridic, Reglementări 
și Relații Europene 

Şef serviciu, Dumitru  Ciobanu 
 
 


