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Decizia nr. 315 din 13.06.2017
privind somarea S.C. PRONTOS SERV S.R.L.
cu sediul în Ploiești, Bd. Maramureș, nr. 12, cam. 6-128, jud. Prahova
Fax: 0372.897.255
-

pentru postul BEST FM din Sinaia, jud. Prahova

Întrunit în şedinţă publică în data de 13 iunie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la
respectarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii
programelor difuzate de postul de radio BEST FM din Sinaia.
Postul de radio BEST FM din Sinaia, aparţine radiodifuzorului
S.C. PRONTOS SERV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R792.4/27.06.2007,
eliberată la 13.06.2013, decizia de autorizare nr. 1486.1/04.02.2014, eliberată
la 04.02.2014).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de
monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRONTOS
SERV S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, și ale art. 20 alin. (2) din
Decizia nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de
prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare
audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum
şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea
de programe ale altor radiodifuzori, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor invocate:
„Legea audiovizualului, art. 54 alin. (2): „furnizorii de servicii media
audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare
intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1)
lit. b) şi e).
Lit. e) a alin. (1) se referă la formatul de principiu al serviciului de
programe şi structura programelor.”
Decizia nr. 277/2013, art. 20 alin. (2): „cererea de prelungire, conform
formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, se va depune la CNA cu cel mult 60 de
zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei, dar nu mai târziu de
30 de zile înainte de expirarea acesteia, şi va fi însoţită de următoarele
documente:
a) licenţa audiovizuală, în original; b) decizia de autorizare, în original;
c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (2)-(4), după caz, în funcţie de statutul
juridic al solicitantului, precum şi documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b),
e) şi k).”
În fapt, în urma monitorizării emisiunilor difuzate de postul de radio BEST
FM din Sinaia în perioada 08-14.05.2017, s-a constatat că formatul de principiu
al serviciului de programe şi structura programelor nu corespund cu cele
aprobate de CNA la data de 04.08.2016.
Astfel, faţă de formatul de principiu al serviciului de programe şi structura
de programe aprobate de CNA la data sus-menţionată, postul de radio BEST
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FM din Sinaia a difuzat în perioada monitorizată, respectiv 08-14.05.2017,
următoarea structură de programe:
Structura programelor după sursele de
Aprobat
Real
provenienţă:(%)
04.08.2014
08-14.05.2016
Producţie proprie
31,66
12,01
Producţii audiovizuale ale altor producători
54,06
73,71
Programe retransmise BEST FM Câmpina
14,28
14,28
Structura serviciului de programe pe tipuri
Aprobat
Real
de programe/emisiuni:(%)
04.08.2014
08-14.05.2016
Programe de informare
18
1,47
Programe educative
7
0,05
Programe culturale
5
0,04
Astfel, potrivit raportului, radiodifuzorul transmite programe producț ie
proprie în proporţie de 12,01%, în condiţiile în care în structura aprobată de
Consiliu erau alocate 31,66 procente.
Programele audiovizuale ale altor producători sunt transmite în proporţie
de 73,71%, în condiţiile în care în structura aprobată de Consiliu erau alocate
54,06 procente
Programele educative, sunt transmise în mod real în proporț ie de 0,05%,
fiind aprobate în proporț ie de 7%, iar programele de informare sunt aprobate în
proporț ie de 18% fiind transmise în mod real în proporț ie de 1,47%.
S-a mai constatat că programele de culturale reprezintă 0,05% faţă de
5% cât prevede grila aprobată.
Faţă de aspectele prezentate, membrii Consiliului au constatat că în
perioada 08-14.05.2017 radiodifuzorul S.C. PRONTOS SERV S.R.L. nu a
respectat formatul de principiu al serviciului de programe şi structura de
programe aprobată de CNA la data de 04.08.2016.
Or, conform prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului,
furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului
acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului
de programe şi structura programelor. Numai după acest moment,
radiodifuzorul avea dreptul să difuzeze efectiv programele într-un format de
principiu şi structură de programe modificate.
De asemenea, potrivit Notei întocmite de Biroul Licenţe Autorizări,
radiodifuzorul a depus la CNA cererea de prelungire a duratei de valabilitate a
licenț ei audiovizuale pentru postul de radio BEST FM din Sinaia, cu încălcarea
normelor legale anterior menţionate, rezultând următoarea situaţie de fapt:
Serviciu programe/
Data depunerii cererii de Data expirării licenț ei
Nr licenţă
prelungire a licenț ei
audiovizuale
audiovizuale
BEST FM din Sinaia 09.06.2017
20.06.2017
R792.4/27.06.2007
În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că, radiodifuzorul a
depus la CNA cererea de prelungire a duratei de valabilitate a licenț ei
audiovizuale pentru postul de radio BEST FM din Sinaia, cu mai puț in de 30 de
zile înainte de expirarea acesteia, încălcând astfel prevederile art. 20 alin. (2)
din Decizia C.N.A. nr. 277/2013
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 sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
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În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi (3) și 91 alin. (1) și (2) din
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu
respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
Art. 1: Radiodifuzorul S.C. PRONTOS SERV S.R.L., titularul licenţei
audiovizuale nr. R792.4/27.06.2007, eliberată la 13.06.2013, decizia de
autorizare nr. 1486.1/04.02.2014, eliberată la 04.02.2014 pentru postul de radio
BEST FM din Sinaia, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în
legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare și ale art. 20 alin. (2) din Decizia
nr. 277/2013 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 ulterioare, radiodifuzorul S.C. PRONTOS
SERV S.R.L. 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 postul de radio BEST FM
din Sinaia cu somaţie publică, deoarece a modificat formatul de principiu al
serviciului de programe şi structura programelor, fără a avea acordul CNA, așa
cum prevede art. 54 din Legea audiovizualului, precum și pentru depunerea la
CNA a cererii de prelungire a duratei de valabilitate a licenț ei audiovizuale, cu
mai puț in de 30 de zile înainte de expirarea acesteia, încălcând dispoziț iile
art. 20 din Decizia C.N.A. nr. 277/2013.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic și reglementări
Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu

