
 
 

 
 

Decizia nr. 153 din 28.01.2020 
privind somarea S.C. AGORA MEDIA S.R.L 

Tulcea, Str. Sabinelor  nr. 21, bl. C1, sc.A, et.2, ap. 11, jud. Tulcea 
CUI 22374677; Fax: 0240 531 015 

 
 

- pentru postul  TV ACCENT 
 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28.01.2020, Consiliul Naţional  
al Audiovizualului a analizat situaţia prezentată de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea 
structurii de programe aprobate radiodifuzorului S.C. AGORA MEDIA S.R.L. 

Postul ACCENT TV aparţine radiodifuzorului S.C. AGORA MEDIA S.R.L. (licenţă 
audiovizuală nr. TV-C 014.2/24.06.2003 şi decizia de autorizare nr. 527.0-2/16.09.2003). 

 În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit dispoziţiilor din Legea audiovizualului invocate, 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. 

În fapt, din raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Control, Serviciul Inspecţie, în urma 
monitorizării programului postului ACCENT TV  difuzat în perioada 19 - 25.11.2019, s-au 
constatat următoarele: 

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

Aprobat 
(%) 

Real 
(%) 

Programe de informare          55 39.88 
Programe educative 10 7.28 
Programe culturale  15 32.71 

 
Potrivit raportului: “Programul local din perioada monitorizată, 19-25.11.2019,  a fost 

astfel: 
Marți, 19.11.2019, ora 10.00 - a fost difuzată în reluare emisiunea de luni, 18.11.2019 ora 
18.00: ”Constantin Găvenea- litografii și acuarele”- 29 de lucrări ale pictorului tulcean 
Constantin Găvenea, 16 acuarele și 13 litografii- o expoziție specială, ce poate fi admirată pe 
simeze la Muzeul de Artă Tulcea, în perioada 15 noiembrie 2019 - 31 ianuarie 2020, 
„Dobrogea 114”- manifestări dedicate sărbătoririi celor 114 ani de la revenirea Dobrogei -
tărâm multietnic, la patria mamă, “Tulcea, esenţa diversităţii”- menținerea și promovarea 
diversităţii etnice, lingvistice şi culturale a municipiului Tulcea, „Diversitatea în paşi de dans”- 
valorificarea dansului tradiţional, specific unor grupuri etnice din judeţul Tulcea dar și dansuri 
de societate vechi; și despre toleranță de ziua internațională a toleranței. 

Seara, de la ora 18.00 și în reluare a doua zi de la ora 10.00 – „Conflict de competență”- 
vernisajul expoziției personale de pictură a avocatei Geanina Terci. 
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Miercuri, 20.11.2019, de ora 18.00 (reluare a doua zi de la ora 10.00) – „Săptămâna 

Filmului Interetnic”-  festival de muzică, dans și film- păstrarea specificului și tradițiilor 
etniilor care conviețuiesc în Tulcea.  
 
Joi, 21.11.2019, de ora 18.00 (reluare a doua zi de la ora 10.00) –„ Danubius Cart Fest”-
eveniment pentru iubitorii de carte și cultură din Tulcea.  
 
Vineri, 22.11.2019, de ora 18.00 (reluare luni, de la ora 10.00) – a fost difuzată înregistrarea 
concertului susținut de Alexandru Andrieș în cadrul Festivalului de Muzică Bună din 2015, din 
arhiva postului (se menționează pe ecran “arhivă”). 
 
Luni, 23.11.2019, de ora 18.00- “Grecia Paradisul Zeilor”- reportaj subtitrat pentru persoanele 
cu deficiențe de auz. 
 
Videotextul, difuzat în calup de 01:14:29 (care se repetă), conţine: 
* galeria cu portrete ale pictorului Eugeniu Barău 
* imagini ale fotografului Petru Șolcă 
* anunţuri de la persoane fizice sau juridice (vânzări, cumpărări, angajări etc.) 
* imagini vechi şi noi din orașul Tulcea, cu pescari, Dunărea veche, imagini din Delta Dunării 
etc. 
* mesaje de avertizare 
* informaţii utile: programul audienţelor şi datele de contact ale instituţiilor publice (adrese, 
numere de telefon) 
* recomandari de la Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea pentru prevenirea furturilor din 
autoturisme 
Timpii de expunere sunt de aprox. 20 sec.  
Publicitatea din totalul calupului de 01:14:29 de videotext, nu depășește 12 min/h. 
Fundalul sonor al videotextului este asigurat de postul de radio ROMANTIC FM, cu care 
societatea Agora Media SRL are acord.(…)” 
 

Conform evidenţelor Consiliului, ultima structură a serviciului de programe a fost aprobată la 
data de 12.05.2016.   

După analizarea situației sintetice prezentate de Serviciul Inspecție, membrii Consiliului 
au constatat că radiodifuzorul nu respectă structura serviciului de programe pe tipuri de 
programe/emisiuni, în condițiile în care procentul de emisiuni informative aprobat de Consiliu 
este de 55, față de cel monitorizat de 39,88%. 

Faţă de acest aspecte, 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 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.  

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu 
somaţie publică de intrare în legalitate.  

Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate 
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. 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. AGORA MEDIA SRL. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 

014.2/24.06.2003 şi decizia de autorizare nr. 527.0-2/16.09.2003 pentru postul TV ACCENT) se 
sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54  
alin. (2) 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. 

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului 
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 cu somaţie publică radiodifuzorul  
S.C. AGORA MEDIA S.R.L., deţinător al postului ACCENT TV, deoarece nu a respectat structura 
programului aprobată de CNA, încălcând astfel prevederile art. 54 din Legea audiovizualului.” 

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate. 
 
 
 

PREȘEDINTE 
 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene, 
             Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 
 
 
 

 


