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Gandul
CNA îşi reface site-ul printr-un program Phare
Consiliul Naţional al Audiovizualului va reface site-ul www.cna.ro, printr-un program Phare, astfel
încât, fiecare departament al Consiliului să îşi întreţină propria pagină de pe site.
Răsvan Popescu, preşedintele interimar al Consiliului, a spus că, pentru refacerea site-ului,
specialiştii CNA colaborează cu specialişti ai Phare. Acesta a precizat totuşi că este devreme
pentru a spune care este data la care va fi gata site-ul, estimând că, într-un interval de două luni,
se vor şti mai multe despre acest lucru.
Potrivit lui Marius David, şeful Biroului IT din cadrul CNA, specialiştii Phare realizează structura
site-ului, adică modul în care trebuie să arate partea de conţinut, iar specialiştii CNA se ocupă de
partea tehnică a acestuia.
Marius David a mai spus că noul site va avea „o altă faţă, alte facilităţi şi va fi mai interactiv”,
adică va exista posibilitatea de postare a comentariilor din partea utilizatorilor. „Dacă CNA dă o
amendă, utilizatorul poate să intre pe site şi să spună ce părere are, dacă e sau nu de acord cu
amenda”, a mai spus şeful Biroului IT.
NewsIn
Până la sfârşitul anului urmează să-şi înceapă emisia încă 63 de posturi TV româneşti
Până la sfârşitul anului urmează să-şi înceapă emisia încă 63 de posturi de televiziune româneşti,
care, în prezent, au obţinut licenţa audiovizuală şi sunt în cursul obţinerii deciziei de autorizare,
potrivit informaţiilor furnizate de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA).
Majoritatea posturilor care au obţinut licenţe audiovizuale şi care trebuie să-şi înceapă emisia
până la sfârşitul anului sunt staţii locale ale marilor reţele de televiziune. Cele mai multe
licenţe deţin societăţile Pro TV SA, care operează postul Pro TV, (11 licenţe), Realitatea Media
SA, care operează Realitatea TV, (9 licenţe), societatea TV Antena 1 SA, care operează postul
Antena 1, (7 licenţe) şi SBS Broadcasting Media SRL, care operează postul Prima TV, (7 licenţe).
Societarea Pro TV SA deţine, printre altele, licenţe pentru noile posturi Info Sport şi Business
Club şi pentru staţii locale la Alexandria, Focşani şi Novaci. Societatea Realitatea Media SA are
licenţe pentru staţii în localităţile Timişoara, Constanţa, Câmpulung, Deva şi Delta (Tulcea).
Termenul de intrare în funcţiune a expirat în data de 3 iulie pentru licenţele audiovizuale a două
dintre cele 63 de posturi care trebuie să înceapă să emită până la sfârşitul anului, 2BBaby şi 4
Teen Wave, ambele licenţe deţinute de societatea Galu Communication SRL Bucureşti.
Potrivit Legii audiovizualului, o societate care a primit licenţă audiovizuală pentru un post de
televiziune sau de radio trebuie să înceapă să emită în termen de un an, beneficiind, la cerere, şi
de o prelungire de şase luni, cu acordul CNA. Dacă emisia nu începe în termenul stabilit de lege,
licenţa este retrasă.
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) este autoritatea publică autonomă, aflată sub control
parlamentar, care reglementează activitatea radiodifuzorilor. CNA eliberează licenţe audiovizuale,
autorizaţii de retransmisie şi decizii de autorizare audiovizuală.
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