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Decizia nr. 458 din 15.12.2021 

privind amendarea cu 10.000 lei  a S.C. RCS & RDS S.A., 
BUCUREŞTI , Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building,  

faza I, etaj 2, sector 5  
CUI  5888716   Fax: 0314004441 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 decembrie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de constatare întocmit de Direcția Control, Serviciul 
inspecție, întocmite în urma verificărilor efectuate de inspectorii teritoriali din cadrul 
Serviciului Inspecție, în zilele de 08.12.2021, 10.12.2021 și13.12.2021, cu privire la 
nerespectarea dispozițiilor legale ale Deciziei nr. 72/2012, de către SC RCS & RDS SA, 
în mai multe rețele de comunicații electronice aparținând acestei societăți. 

Conform raportului de constatare, Serviciul Inspecție, ca urmare a somației 
publice adresată SC RCS&RDS SA în ședința din 23.11.2021, pentru încălcarea art.4. 
alin.2 lit.a, din Decizia C.N.A. nr.72/2012, cu termen de intrare în legalitate până la 
data de 07.12.2021, ora 24:00, inspectorii teritoriali au efectuat verificări specifice în 
rețele de comunicații electronice ale acestuia, accesibile inspectorilor, în 08.12.2021, 
în 10.12.2021 și în 13.12.2021, constatându-se următoarele: 

Sistem ANALOGIC: 
- NU s-a regăsit programul ALEPH NEWS în grupul tematic al programelor 

informative în 22 de localități cf. tabel. 
-  DA – s-a regăsit programul ALEPH NEWS în grupul tematic al programelor 

informative în 6 de localități cf. tabel. 

Sistem DIGITAL: 
- NU s-a regăsit programul ALEPH NEWS în grupul tematic al programelor 

informative ROMÂNEȘTI în 27 de localități cf. tabel 
-  DA – s-a regăsit programul ALEPH NEWS în grupul tematic al programelor 

informative STRĂINE* ÎN 27 de localități cf. tabel. 

Nr LOCALITATE 
cap retea 

ANALOGIC 
Pozitia/DA/NU 

DIGITAL* 
Pozitia/DA/NU 

1.  VASLUI 22-NU 172-DA 
2.  CLUJ-NAPOCA 44-NU 194-DA 
3.  PIATRA NEAMT 44-NU 170-DA 
4.  GHEORGHENI 14-DA 196-DA 
5.  TG.JIU 49-NU 170-DA 
6.  IASI 54-NU 175-DA 
7.  DR.TR.SEVERIN 52-NU 170-DA 
8.  DUDEȘTI- 11-DA 171-DA 
9.  GALATI 11-DA 171-DA 
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10. BRASOV 53-NU 186-DA 
11. BAIA MARE 49-NU 194-DA 
12. ALBA IULIA 28-NU 191-DA 
13. BISTRITA 41-NU 171-DA 
14. SLATINA 43-NU 171-DA 
15. GIURGIU 48-NU 172-DA 
16. DEVA 49-NU DA 
17. TIMISOARA 13-DA 194-DA 
18. TG.MURES 48-NU 196-DA 
19. BOTOSANI 47-NU 170-DA 
20. PITESTI 47-NU 174-DA 
21. PLOIESTI 47-NU 173-DA 
22. CONSTANTA 44-NU 174-DA 
23. TULCEA 49-NU 170-DA 
24. BACĂU NU DA 
25. SUCEAVA NU 173-DA 
26. BUZAU 10-DA 170-DA*** 
27. TARGOVISTE NU Nu s-a putut verifica 
28. RESITA** 10-DA 181-DA 

 
Distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. deține avize de retransmisie în 

rețelele de comunicații electronice din mai multe localități, la nivel național, printre care 
și precizate în tabelul de mai sus. 

Analizând concluziile și aspectele prezentate în raportul de constatare întocmit de 
Direcției Control, în ședință publică, în urma dezbaterilor, membrii Consiliului au 
constatat că distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. a încălcat prevederile   
art. 4 alin. (2) lit. a) din Decizia CNA nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi 
modificare a avizului de retransmisie, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 
cărora, alocarea în frecvenţă a serviciilor de programe se face cu respectarea 
următoarelor cerinţe: 

a) serviciile de programe de televiziune se grupează în funcţie de categoria lor 
tematică; 

În fapt, conform raportului de constatare întocmit de Direcția Control, Serviciul 
Inspecție, NU s-a regăsit programul ALEPH NEWS în grupul tematic al programelor 
informative în 49 de localități, astfel, în 22 de localități în sistem analogic și în 27 de 
localități în sistem digital. 

Față de această situație, Consiliul a reținut că distribuitorul de servicii S.C. RCS 
& RDS S.A. nu respectă obligația legală prevăzută de art. 4 alin. (2) lit. a) potrivit 
cărora alocarea în frecvenţă a serviciilor de programe de televiziune, respectiv, 
gruparea acestora,  se face cu respectarea categoriei lor tematice, situație în care s-
a propus sancționarea cu somație publică.  

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, de faptul că distribuitorul de 
servicii nu a respectat termenul de intrare în legalitate până la data de 07.12.2021, 
ora 24.00, prevăzut în Decizia CNA nr. 436/23.11.2021, de sancționare cu somație 
publică, în sensul alocării, la nivelul fiecărei rețele de telecomunicații pentru care 
deține aviz de retransmisie, conform structurii de servicii depuse la CNA, a 
frecvenței pentru retransmiterea serviciului de programe ALEPH NEWS – cu 
formatul de principiu tematic informativ, în cadrul aceluiași grup al categoriei 
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tematice, membrii Consiliului au propus sancționarea acestuia cu amendă în 
cuantum de 10.000 lei. 

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

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, și ale art. 16 din Decizia CNA  
nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 
DECIZIE: 

 
Art. 1. Distribuitorul de servicii  S.C. RCS & RDS S.A. (care deține avize de 

retransmisie în rețelele de comunicații electronice din mai multe localități, conform 
Sintezei întocmite de Serviciul Inspecție) se sancţionează cu amendă de 10.000 lei, 
pentru încălcarea  dispozițiilor  art. 4 alin. (2) lit. a) din Decizia CNA nr. 72/2012 privind 
condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, 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 BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 
 

 
Întocmit, Serviciul Juridic, 

Reglementări și Relații Europene 
Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 
 

    
 

 
         
 

 


