
 
Decizia nr. 500 din 08.09.2022 

privind somarea S.C. TELECOM ARDEAL S.R.L. 
Reghin, Str. Republicii nr. 32, et. 1, jud. Mureș,  

CUI 30318350 
 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de  8 septembrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului  a analizat raportul întocmit de Direcţia Control – Serviciul Inspecție 
cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Cireșoaia, județul 
Bistrița-Năsăud, aparţinând S.C. TELECOM ARDEAL S.R.L. 

Distribuitorul de servicii S.C. TELECOM ARDEAL S.R.L. deţine avizul de 
retransmisie nr. A 8203/29.03.2018 pentru localitățile deservite Braniștea, Cireșoia 
(cap de rețea) și Măluț din județul  Bistrița-Năsăud.  

Analizând raportul prezentat, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul 
de servicii a încălcat prevederile art. 82 alin. (7) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora distribuitorii de 
servicii vor organiza grila în grupuri tematice unice, care vor include toate serviciile 
de programe din aceeaşi categorie, aşa cum aceasta este menţionată în anexa la 
licenţa audiovizuală, sau conform declaraţiei reprezentantului, pentru serviciile de 
programe aflate în afara jurisdicţiei României.  

În fapt, potrivit raportului întocmit de Direcția Control – Serviciul  Inspecție, în 
data de 19.05.2022, inspectorul teritorial a efectuat un control în localitatea 
Cireșoaia, la stația cap de rețea cu denumirea TELECOM ARDEAL, aparținând  S.C. 
TELECOM ARDEAL S.R.L., constatând că nu se respectă retransmiterea 
programelor tv în funcție de categoria lor tematică, în speță programele ROMÂNIA 
TV, DIGI 24, B1 TV, REALITATEA PLUS nu sunt difuzate grupat, în cadrul categoriei 
de știri. 

În consecință, constatând că distribuitorul de servicii nu respectă prevederile 
legale cu privire la gruparea programelor retransmise în funcţie de categoria lor 
tematică şi, ţinând cont de criteriile de individualizare ale sancţiunii prevăzute la art. 
90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancționarea cu 
somaţie publică. 

Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate 
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) 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. TELECOM ARDEAL S.R.L., care deţine 
avizul de retransmisie nr. A 8203/29.03.2018 pentru localitățile deservite Braniștea, 
Cireșoia (cap de rețea) și Măluț din județul  Bistrița Năsăud, se sancţionează cu 
somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor  
art. 82 alin. (7) 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 administrativ a curţii 
de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile 
de la comunicare. 

 
 
 

 
VICEPREȘEDINTE, 

 
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 

 
 
 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 
 
 
 

 
 


