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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05.01.2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului          
a analizat raportul întocmit de Direcţia Control, Serviciul Inspecție cu privire la reţeaua de 
comunicaţii electronice din localitatea Sănduleni, jud. Bacău, aparţinând                                
S.C.  INTERNATIONAL OLISAT SRL  

Distribuitorul de servicii S.C. INTERNATIONAL OLISAT SRL deţine avizul de 
retransmisie   nr. A6931.4/03.11.2015, pentru localitatea Sănduleni, jud. Bacău. 

Analizând raportul de constatare prezentat de Direcţia Control, Serviciul Inspecție, 
întocmit în urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 10.11.2021, la stația 
cap de reţea cu denumirea International Olisat CATV, aparţinând SC International 
Olisat SRL (cu sediul head-end-ului International Olisat CATV în Sănduleni, Valea 
Prisecii, nr.135, jud. Bacău), membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii 
nu a retransmis toate programele cuprinse în lista must carry şi prevăzute ca obligatorii 
la retransmisie, în conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului. 

Conform dispoziţiilor invocate: „Orice distribuitor care retransmite servicii de 
programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează 
exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale 
Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte 
servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, 
ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul 
total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de 
televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri 
internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii 
privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă.”  

Potrivit raportului de constatare analizat, distribuitorul de servicii  retransmitea, la data 
controlului, un număr de 13 programe tv  în analogic din lista must carry, față de un 
număr de 15 programe tv din această listă cât ar fi avut obligația să retransmită, 
conform ultimei grile aprobate de CNA la data de 10.06.2016. 

Faţă de aceste aspecte și ținând cont de criteriile de individualizare a 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 dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului           
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 



 

 

2

 
 

Art. 1 - Distribuitorul de servicii S.C. INTERNATIONAL OLISAT SRL, având avizul de 
retransmisie nr. A6931.4/03.11.2015, pentru localitatea Sănduleni, jud. Bacău, se 
sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate, pentru încălcarea 
dispoziţiilor art. 82 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. 

 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 
 

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU 
 
 
 
 
 

Serviciul Juridic, Reglementări 
și Relații Europene, 

Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 
 
 


