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Decizia nr. 354 din 14.05.2020 

privind somarea S.C. SEMNAL MEDIA S.R.L.  

cu sediul în ALEXANDRIA, str. Libertăţii nr. 242, Centrul Comercial Winmark, 
et. 3, jud. Teleorman 

Fax: 0247/316.315 

CUI: 9714895 

 

 

- pentru postul RADIO SEMNAL 

 

 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 mai 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare grilă întocmit de direcția de 
specialitate cu privire la respectarea structurii serviciului de programe de către 
postul RADIO SEMNAL, structură aprobată de CNA la data de 04.06.2018. 

 Postul RADIO SEMNAL aparține S.C. SEMNAL MEDIA S.R.L. (licența 
audiovizuală nr. R 254.4/14.05.1998 și decizia de autorizare nr. 350.1-1/20.10.2016).  

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. SEMNAL MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2)  
din Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.   

Conform prevederilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au 
obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în 
documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. e) conform 
căruia licenţa audiovizuală cuprinde formatul de principiu al serviciului de 
programe şi structura programelor. 
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 Conform raportului de monitorizare întocmit de direcția de specialitate, 
postul RADIO SEMNAL este un post de radio local care emite pe frecvenţa 
103.30 MHz. Programul a fost monitorizat în săptămâna 02-08.03.2020. 

 Potrivit raportului de monitorizare, structura serviciului de programe după 
sursa de proveniență și pe tipuri de emisiuni este următoarea: 

 

Structura serviciului de programe după sursa de provenienţă: (%) Aprobat 

(%) 

Real 

(%) 

Producţie proprie 11,31% 8,33% 

Producţii adiovizuale ale altor producători 0% 0% 

Programe retransmise RADIO GUERRILLA Bucureşti 88,69% 91,67% 

 

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni: (%) Aprobat 

(%) 

Real 

(%) 

Programe de informare 15,5% 1,3% 

Programe educative 5% 0% 

Programe culturale 4,5% 0% 

 

În raport de situația prezentată în raportul de monitorizare, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat structura programului 
difuzat după sursele de proveniență și pe tipuri de emisiuni, fapt ce contravine 
prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului. Potrivit dispozițiilor 
invocate, 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). 

Sub acest aspect, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a 
modificat structura serviciului programului în mod unilateral, fără acordul 
prealabil al CNA, fapt ce contravine prevederilor invocate.  

Potrivit reglementărilor în vigoare, pentru modificarea formatului de 
principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor, acordul Consiliului 
Naţional al Audiovizualului trebuie solicitat cu cel puţin 30 de zile înainte de a se 
proceda la această modificare.  
 Astfel, potrivit raportului de monitorizare, programul local difuzat de postul 
RADIO SEMNAL din Alexandria a totalizat 840 minute și a constat din muzică, 
jingle-uri și câteva intervenții neutre repetate zilnic în intervalul orar 14.00-16.00 
privind traficul, o zi cât mai frumoasă, o zi așa cum se vede de la ferestrele 
studioului, la revedere, acestea totalizând 11 minute pe întreaga durată 
monitorizată. Nu au existat emisiuni culturale sau educative aparținând Radio 



  3

Semnal, de asemenea nu au existat emisiuni de știri în sensul clasic, cu grupaje 
informative la anumite ore aparținând Radio Semnal. Succesiunea melodiilor și 
a intervențiilor neutre a fost aceeași în fiecare zi L-V pentru intervalul 
14.00-16.00, fiind decalată față de ora fixă funcție de programul Radio Guerrilla. 
 În intervalul orar 06.00-07.00 programul a fost al Radio Guerrilla, cu 
excepția a 3 jingle-uri ale Radio Semnal difuzate în intervalul 06.00-06.15, L-V.  

 În grupajul de știri L-V de la ora 06.00 intitulat “Zori de Guerrilla”, durata 6-9 
minute, crainicul începe adresarea cu “Bună dimineața Alexandria”, iar știrile și 
informațiile meteo se referă și la județul Teleorman printre alte județe, fiind mai 
degrabă un grupaj de știri regionale. După un jingle Radio Semnal este difuzată 
tot sub titulatura “Zori de Guerrilla” o emisiune educativă intitulată “Educativa 
dimineții”, durata 3 minute, preluare de la “Guerrilla Hub”, apoi din nou jingle 
Radio Semnal și urmează emisiunea “Cultura de dimineață”, sub titulatura “Zori 
de Guerrilla” , durata 2 minute, preluare din emisiunea “Metope” de la Radio 
Guerrilla, apoi din nou jingle Radio Semnal, după care programul devine integral 
Radio Guerrilla București. Buletinele de știri au fost doar cele aparținând Radio 
Guerrilla sau nu au existat, atât L-V interval orar 07.00-19.00 cât și S,D la 08.00, 
12.00, 14.00,16.00. 

Având în vedere aceste aspecte și ținând cont de criteriile de individualizare 
ale sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii 
Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică. 

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. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 

 

DECIZIE: 

 

Art. 1 Radiodifuzorul S.C. SEMNAL MEDIA S.R.L. având licența audiovizuală 
nr. R 254.4/14.05.1998 și decizia de autorizare nr. 350.1-1/20.10.2016 pentru postul 
de RADIO SEMNAL se sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate 
pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările și 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 
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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 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 postul RADIO SEMNAL, 
cu somație publică, întrucât, nu a respectat structura serviciului de programe 
aprobat de CNA la data de 04.06.2018, fapt ce contravine dispozițiilor art. 54 din 
Legea audiovizualului.” 

 

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

 

 

 

 

PREŞEDINTE  

 

 MARIA MONICA GUBERNAT 

 

 

 

Serviciul Juridic, Reglementări și 

Relații Europene, 

                   Şef Serviciu Dumitru Ciobanu 

 

 


