
Decizia nr. 865 din 03.10.2019
privind somarea S.C. BANAT TELECOMSATELIT S.R.L.

MOLDOVA-NOUĂ, Str. Francesco Griselini bl. 43, sc. 2, ap. 1-2, jud. Caraș-Severin
CUI 5055643 Fax 0255/541404 0355081082

- pentru postul de televiziune TVB
ORAVIȚA, Str. Cloșca nr. 45, jud. Caraș-Severin

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 octombrie 2019, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la
respectarea structurii de programe aprobate radiodifuzorului S.C. BANAT TELECOM
SATELIT S.R.L.

Postul de televiziune TVB aparţine radiodifuzorului S.C. BANAT TELECOM
SATELIT S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 806/23.02.2016 și decizia de
autorizare nr. 2118.0/05.09.2017 pentru localitatea Oravița).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat
că radiodifuzorul S.C. BANAT TELECOM SATELIT S.R.L. a încălcat prevederile art.
54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora 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 întocmit de Serviciul Inspecţie, în urma monitorizării
programului postului TVB difuzat în perioada 16-22 iulie 2019, rezultă următoarele:

Orarul de emisie zilnică
Aprobat:
Luni: 18:30-24:00
Marți: 18:30-24:00
Miercuri: 18:30-24:00
Joi: 18:30-24:00
Vineri: 18:30-24:00
Sâmbătă: 18:30-24:00
Duminică: 18:30-24:00

Real:
Luni: 00:00 – 08:42; 17:10 - 24:00
Marți: 17:04 - 23:58
Miercuri: 17:15 – 24:00
Joi: 17:02 - 24:00
Vineri: 18:06 – 24:00
Sâmbătă: 00:00-00:06; 16:56 – 24:00
Duminică: 00:00 – 24:00

Structura serviciului de programe după surse de provenienţă:(%) Aprobat
(%)

Real
(%)

Producţie proprie 27 4,03
Producţii audiovizuale ale altor producători 73 95,97
Programe retransmise -

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

Aprobat
(%)

Real
(%)
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Programe de informare 32 3,16
Programe educative 0 0
Programe culturale 1,2 0

CONSTATĂRI:
Utilizând înregistrări martor de la radiodifuzor, am monitorizat programul difuzat de postul local de

televiziune cu denumirea TVB, în săptămâna 16.07.2019-22.07.2019.
Orarul de difuzare aprobat pentru programul local nu se respectă, așa cum se poate observa și din

tabelul de mai sus.
Postul a difuzat:
- 4.394 min/săptămână, program local de, față de 2.310 min./ săptămână aprobat;
- 5.686 min/săptămână program VIDEOTEXT, față de 7.770 min./săpt. potrivit grilei aprobate,

acoperind totalul de 10.080 min./săptămână.

STRUCTURA PROGRAMELOR DUPĂ SURSELE DE PROVENIENȚĂ a fost următoarea:
- Producție proprie: au fost identificate 177 minute, adică 4,03% programe de producție proprie,

compuse din: jurnale de știri, emisiuni de dezbatere și ecrane neutre;
- Producții audiovizuale ale altor producători: au fost identificate 4.217 min., adică 95,97%, compuse

din: videoclipuri de muzică populară (GENERAL MUSIC, BP/ BELCOTĂ PRODUCTION,
SZOFRAN MEDIA, VOX BANAT etc.).

STRUCTURA SERVICIULUI DE PROGRAME PE TIPURI DE PROGRAME/EMISIUNI

Programul realizat şi difuzat în săptămâna monitorizată a fost compus din:

EMISIUNI INFORMATIVE:
1. "ȘTIRILE TVB" grupează ştirile locale, înregistrate, difuzate de luni până vinery de la aprox.ora

19:00, cu o durată între 1 min.50 sec și 3 min.
2. Retrospectiva știrilor, înregistrată, și difuzată sâmbătă de la aprox.ora 19:10, cu o durată de aprox.2

min.40 sec.
3. ”DISCUȚII LIBERE”, emisiune de dezbatere, înregistrată și difuzată de la aprox.ora 20:07 luni

22.07.2019 și aprox.ora 20:03 marți 17.07.2019
Referitor la conținut am constatat următoarele:

- pe perioada difuzării știrilor și emisiunilor informative nu apare sigla postului;
- știrile sunt citite de pe foi, de către o persoană de sex feninin, Andrada Olteanu, cu bâlbe, incoerențe și

greșeli de exprimare de exprimare; pentru exemplificare:
Știri marți 16.07.2019
”Încă un cinematograf 3D în Caraș-Severin. Reșița, Caransebeș, dar și Oravița se pot mândri de
ceva vreme cu noua aparatură modern în industria cinematografică. În curând o altă localitate din
Caraș-Severin vor fac pasul spre lumea filmului.”
METEO miercuri 17.07.2019
”Vreme însorită în Caraș-Severin, cu o minima cuprinsă între 17ºC și o maximă cuprinsă între 28
ºC”
Apoi concluziile știrilor din 17.07.2019:
”…iar la ora opt vă dă întâlnire colegul meu Cristian Franț, în cadrul emisiunii ”DISCUȚII
LIBERE”, alături de invitatul său special”….
Dar, în data de 17.07.2019 nu s-a difuzat emisiunea anunțată. S-au difuzat videoclipuri.
METEO vineri 19.07.2019:
”Se anunță tot mai cald în Caraș-Severin!”( Este mesajul integral al rubricii meteo din 19.07.2019.)

- moderatorul emisiunii ”DISCUȚII LIBERE”, din data de luni 22.07.2019, dl.Cristian Franț, spune,
în dialogul purtat cu invitatul Laurențiu Ștefănescu, că și dânsul este angajat Realitatea TV, fapt ce
crează nedumerire.

DIVERTISMENT și ALTE TIPURI:

- ”VIDEOCLIPURI” de muzică populară, realizate de alți producători GENERAL MUSIC, BP/
BELCOTĂ PRODUCTION, SZOFRAN MEDIA, VOX BANAT etc.).

- PROMO EMISIUNI, utilizat ca un ECRAN NEUTRU, cu o durată de 1 min. sau 2 min.și 5 sec. Pe
aceste ecrane de separare există referire la faptul că vizionezi” ORAVIȚA TV”, desi postul
este ”TVB” din Oravița.
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Postul a difuzat, potrivit punctului 7 MENȚIUNI SPECIALE, din ANEXA 2 la Licența audiovizuală,

5.686 min/săptămână program VIDEOTEXT, față de 7.770 min./săpt. Programul este de producție proprie,
conținutul fiind MICA PUBLICITATE: anunțuri privind orarul caseriei, vânzări diverse (personae fizice),
închirieri, servicii, pierderi animale, anunțuri pentru angajare personal etc.

Pe parcursul întregului program , 00:00-24:00, în partea de jos a ecranului curg trei benzi crawl, având
culori și viteze diferite, ce au următorul conținut:

- Linia cea mai de jos (1) – culoare albastră – numerele de telefon pentru dispecetatele din Oravița și
Moldova Nouă ale rețelei de cablu, aparținând tot titularului de licență;

- Linia din mijloc (2) – culoare roșie – Știri TVB, ce se actualizează o data pe zi, după difuzarea știrilor
de la ora aprox.19:00; În textul scris pe această burtieră apar și greșeli de ortografie sau de
exprimare. De exemplu: ”Descinderii DIICOT la falsificatori de monedă!”

”… În situații de genul apelați de urgență SNUAU 112”.
- Linia de sus(3) – culoare galbenă - linie rezervată dedicațiilor muzicale, dar și anunțul postului cu

următorul conținut :
” TVB te ajută să transmiți celor dragi gânduri bune și urări cu ajutorul dedicațiilor musicale. Preț
10 RON DEDICAȚIE. Dedicațiile se primesc la sediul TVB din Oravița și Moldova Nouă!”

Faţă de acestă situaţie, 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.

Față de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus
sancţionarea radiodifuzorului 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. 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. BANAT TELECOM SATELIT S.R.L. (licenţă

audiovizuală nr. TV-C 806/23.02.2016 și decizia de autorizare nr. 2118.0/05.09.2017
pentru postul de televiziune TVB din localitatea Oravița) se sancţionează cu
somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor 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 (2) din Legea nr. 504/2002,
cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a
transmite, în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel
puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune
de ştiri, următorul text:
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„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul

TVB, deoarece nu a respectat structura programului aprobată de C.N.A., încălcând,
astfel, prevederile art. 54 din Legea audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic, reglementări şi relaţii europene

Şef serviciu Dumitru Ciobanu


