
1

CONS I L I U L NA Ț IONAL AL AUD IOV I ZUALULU I

ROM ÂNI A
BU CUR E Ș T I
Bd. Libertății nr. 14
Sector 5, CP 050706
www.cna.ro

Autoritate publică
autonomă

Tel.:00 4 021 3055356
Fax:00 4 021 3055354
cna@cna.ro

Decizia nr. 871 din 03.10.2019
privind somarea S.C. TELESON S.R.L.

ALBEȘTI, Com. Albești, Calea Baraților nr. 18, jud. Mureș
CUI 1224839

Tel/Fax: 0265/775599

- pentru postul RADIO SON
Tg. Mureș, Str. Gheorghe Doja nr. 225, mansardă, jud. Mureș

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 octombrie 2019, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de direcția de
specialitate, cu privire la respectarea structurii serviciului de programe
aprobată de CNA la data de 08.03.2018 și conținutul emisiunilor difuzate în
perioada 19-25.08.2019 de către postul RADIO SON.

Postul RADIO SON aparține S.C. TELESON S.R.L. (licența audiovizuală nr.
R423.3/27.11.2003 și decizia de autorizare nr. 729.2/18.01.2017).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. TELESON S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 54 alin. (2) și
29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor invocate:
- art. 54 alin. (2): 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.

- art. 29 alin. (1) lit. a): Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de
furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii:
a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut
comercial mascat fiind interzise;

În fapt, conform raportului de monitorizare întocmit de direcția de
specialitate, RADIO SON, Tg. Mureș este un post de radio generalist, care este
recepţionat în municipiul Tg. Mureș, județul Mureș. Programul audiovizual
difuzat este alcătuit din structuri asemănătoare: Luni - Vineri și Sâmbătă -
Duminică. În anexa la licența audiovizuală aprobată în 08.03.2018 este
menționat la pct. 2 , program, local (propriu) aprobat 8400 de minute. RADIO
SON retransmite RADIO GUERILLA 1680 de minute pe săptămână.

http://www.cna.ro
mailto:cna@cna.ro
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Potrivit raportului de monitorizare, structura serviciului de programe pe tipuri
de emisiuni este următoarea:

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

Aprobat
(%)

Real
(%)

Programe de informare 6,23 5.45
Programe educative 4,79 0.83
Programe culturale 2.0 0.31

Programele de informare au fost constituite din intervenţiile în rubrica Pur și
Simplu FM, buletinele de știri și retrospectivele săptămânii. În total au fost
identificate 458 de minute programe de informare, adică un procent real
realizat de 5,45 %.
Programe educative au fost constituite din intervențiile DJ în emisiunea Pur
și Simplu FM și rubrica Momentul de alimentație sănătoasă. În total au fost
identificate 70 de minute programe educative, adică un procent real realizat de
0.83 %.
Programe culturale au fost constituite din intervențiile DJ în emisiunea Pur și
Simplu FM . În total au fost identificate 26 de minute programe de culturale
adică un procent real realizat de 0.31 %.
Programele de divertisment şi alte tipuri de emisiuni au fost constituite din
jingle de post, promo, intervenţiile DJ şi muzica difuzată.

În raport de această situație, membrii Consiliului au constatat că, față de
ultima structură de servicii aprobată de CNA la data de 08.03.2018,
radiodifuzorul a difuzat, în perioada monitorizată, programe de informare în
procent de 5,45 % față de 6,23 % aprobate, programe educative în proporție de
0,83 % față de 4,79 % aprobate, iar programe culturale în proporție de 0,31 %
față de 2,0 % aprobate.

Față de această împrejurare, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media
audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare
intervenită în structura serviciului de programe, modificând structura serviciului
programului difuzat în mod unilateral, fără acordul prealabil al Consiliului.

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.

De asemenea, în urma monitorizării conținutul programelor difuzate în
perioada 19-25.08.2019 de către postul RADIO SON, membrii Consiliului au
constatat că emisiunea educativă “Momentul de alimentație sănătoasă”
transmisă marți și vineri la orele 06.50, 15.30, 19.30 și, în reluare, sâmbăta și
duminică de la ora 14, a promovat serviciile oferite de un nutriționist și
posibilitatea de a obține o programare a pacienților pe pagina de web
www.carminastroia.ro, fapt ce constituie publicitate mascată interzisă de
prevederile art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea audiovizualului.

http://www.carminastroia.ro,
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Redăm un fragment de la finalul emisiunii cu caracter nutrițional “Momentul
de alimentație sănătoasă” prin care o voce din off rostește următorul fragment:

0:5:00-0:05:23; voce off: „...Ați ascultat Momentul de alimentație sănătoasă cu
nutriționistul Carmina Stroia, dacă doriți să vă schimbați modul de viață și stilul
de viață puteți să pășiți în această călătorie alături de un nutriționist specializat
în testări genetice, nutriție clinică și comunitară, iar detalii suplimentare sau
programări puteți face pe www.carmina stroia.ro…”

Potrivit Legii audiovizualului, art. 1 pct 16, comunicarea audiovizuală cu
conţinut comercial mascat este definită ca fiind reprezentarea prin cuvinte sau
imagini a bunurilor, serviciilor, numelui, mărcii ori activităţilor unui producător de
bunuri sau furnizor de servicii în cadrul programelor, în cazul în care o astfel de
reprezentare este destinată de către furnizorul de servicii media audiovizuale
unor scopuri publicitare nedeclarate şi poate induce în eroare publicul cu privire
la natura sa.

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că prezentarea în cadrul unei
emisiuni educative a unor detalii de natură publicitar/comercială cu privire la
promovarea unor servicii oferite de un nutriționist și indicarea site-ului
www.carminastroia.ro prin care pacienții se pot programa pentru a beneficia de
testări genetice, nutriție clinică și comunitară, a depășit cadrul unei informări cu
caracter general a publicului referitoare la probleme de interes public, de natură
politică, economică, socială sau culturală.

Faţă de aceste aspecte, raportat la conţinutul emisiunii, Consiliul a
constatat că aceasta a avut un scop publicitar nedeclarat, detaliile prezentate cu
privire la promovarea unor servicii oferite de un nutriționist și indicarea site-ului
www.carminastroia.ro au avut un caracter publicitar mascat.

Potrivit dispoziţiilor legale, comunicările comerciale audiovizuale difuzate
de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să poată fi uşor identificate ca
atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise.

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. c) și 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. TELESON S.R.L. având licența audiovizuală nr.
R423.3/27.11.2003 și decizia de autorizare nr. 729.2/18.01.2017) pentru postul
RADIO SON se sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate
pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 54 alin. (2) și 29 alin. (1) lit. a) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.
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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 (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 SON, cu
somație publică, întrucât, nu a respectat structura serviciului de programe aprobat
de CNA la data de 08.03.2018, fapt ce contravine dispozițiilor art. 54 din Legea
audiovizualului.

De asemenea, promovarea în cadrul emisiunii “Momentul de alimentație
sănătoasă”, difuzată în perioada 19-25 august 2019, a unor servicii oferite de
către un nutriționist și indicarea unui site prin care pacienții se pot programa
pentru a beneficia de anumite testări nutriționale constituie publicitate mascată
interzisă de prevederile art. 29 din aceeași lege.”

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
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