
 
Decizia nr. 246 din 09.09.2021 

privind somarea S.C. TOP BBB VIDEO S.R.L. 
Târgu Jiu, Calea București, nr. 64, biroul nr. 8, jud. Gorj  

C.U.I. 31089750 
 

- pentru postul de televiziune ACCENT TV/ACCENT TV HD 
Târgu Jiu, Calea București, nr. 64, biroul nr. 8,   

Râmnicu Vâlcea, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2, clădirea C1, et. 2jud. Gorj  
 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 septembrie, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 

analizat raportul de monitorizare,întocmit de Serviciul Inspecție, referitor la modul în care 
postul de televiziune ACCENT TV a respectat, în perioada 22-28 martie 2021, 
prevederile legislaţiei audiovizuale referitoare la protecţia persoanelor cu handicap de 
auz. 

Postul de televiziune ACCENT TV aparţine S.C. TOP BBB VIDEO S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. TV-C 666.7/07.03.2013, decizia de autorizare 2008.1-3/05.11.2020). 

În urma dezbaterilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TOP 
BBB VIDEO S.R.L. a încălcat prevederile art. 42¹ alin. (1) şi (3) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: 

“(1) Persoanele cu handicap de auz au dreptul de acces la serviciile media 
audiovizuale, în funcţie de posibilităţile tehnologice. 

(3) În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al 
persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire 
locală: 

    a) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi/sau prin titrare sincron în timpul 
unei durate programate de cel puţin 30 de minute din programele de ştiri, de analize şi 
dezbatere pe teme politice şi/sau economice de actualitate din timpul zilnic de emisie; 

    b) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi/sau prin titrare sincron programele 
de importanţă majoră în întregime ori rezumatele acestora; 

    c) vor avertiza verbal "Atenţie! Emisiune dedicată şi persoanelor cu deficienţe de 
auz", însoţită de o menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil; 

    d) programele prevăzute la lit. b) se difuzează însoţite de un semn de avertizare 
conform anexei. 

Conform raportului de monitorizare, serviciul de programe ACCENT TV/ACCENT 
TV HD este un post de televiziune prin cablu, cu zona de difuzare regională, formatul 
serviciului de programe fiind generalist. Redăm din raportul de monitorizare.  

Pentru monitorizare au fost folosite înregistrările martor proprii.  
Programul realizat respectă orarul de difuzare L-D 00.00-24.00.  
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Emisiunile informative “Ştirile Accent Tv” au fost  difuzate L-V 18.00 (principalul 
buletin informativ), transmis în reluare la ora 23.00 și a doua zi la  09.00. Durata 
buletinelor de știri nu a depășit 30 de minute. De asemenea au fost difuzate emisiuni 
de dezbatere pe teme politice, administrative, sportive etc, cum ar fi: “Statul de drept” 
(moderatori Mihaela Andreescu, Ionuț Catrina, difuzat luni orele 19.00 și 20.00, durata 
45 minute, reluare marți ora 10.00),  “La obiect” (moderatori Mihaela Andreescu, Ionuț 
Catrina, difuzat luni, marți, joi, vineri de la ora 13.10 și miercuri de la 19.00, durata 40 
minute, preluare Radio Accent), “Dialog social” (moderator Loredana Sava, difuzat 
marți ora 18.20, durata 20 minute),  “Administrație publică” (moderator Mihaela 
Andreescu, difuzat marți orele 19.00, 20.00 și vineri ora 19.00 , durata 50 minute, 
reluare miercuri ora 10.00),  “Sportul gorjean” (moderator Cătălin Pasăre, difuzat marți 
ora 21.15, durata 40 minute), “Ora de știri” (moderator Dan Moșteanu, difuzat joi ora 
19.00 și 20.00, reluare vineri 10.00, sâmbătă 09.00, durata 50 minute). Nu am 
constatat existența limbajului mimico-gestual sau a subtitrării în perioada monitorizată. 

Emisiuni educative: Nu au fost difuzate. 
Emisiunile culturale difuzate sunt: “Porți deschide pentru cântec” (realizator Nelu 

Șerban, difuzat miercuri ora 20.15, reluare sâmbătă ora 21.00,durata 90 minute), 
“Tezaur de folclor” (realizator Adelin Logofetescu, difuzat joi ora 21.10, reluare 
duminică ora 20.15, durata 90 minute),  “Dor de cântec gorjenesc” (realizator Roberta 
Crintea, difuzat vineri ora 20.15, durata 80 minute), “Ediție specială” (piesă de teatru 
prezentantă de Teatrul dramatic Elvira Godeanu, ora 19.00, sâmbătă, durata 120 
minute). Întrucât așa au fost cuprinse în structura serviciului de programe aprobată la 
23.07.2020, au fost considerate culturale și emisiunile “Jianca” precum și toate 
calupurile de videoclipuri cu muzică populară, deși în mod normal acestea ar fi trebuit 
trecute la divertisment, fiind doar o înșiruire de videoclipuri. 

Publicitatea a constat în calupuri cu durata de aproximativ 5 minute difuzate în 
intervalul orar 10.00-23.30, ponderea fiind de 6.06%. Nu am constat încălcări privind 
durata sau conținutul publicității. 

Au fost difuzate și mesaje de interes public: “Masca”, “Donează sânge”, “Om cu 
om”. 

În ziua de sâmbătă 27 martie interval orar 10.57-14.08, emisia a fost blocată pe 
ecranul "mesaj de interes public", iar sigla "reluare" a fost aplicată inadecvat pe 
calupurile de muzică populară difuzate sâmbătă 27 martie după ora 22.48 și duminică  
28 martie după ora 21.56, acestea nefiind în reluare. 

Faţă de situaţia prezentată, membrii Consiliului au constatat că postul de 
televiziune ACCENT TV nu a aplicat prevederile art. 42¹ referitoare la protecţia 
persoanelor cu handicap de auz în perioada 22-28.03.2021. 

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului 
consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a respecta drepturile persoanelor cu 
deficienţe de auz, aceste persoane constituind o categorie socială cu privire la care 
legislaţia audiovizuală conţine reglementări specifice în vederea respectării dreptului de 
acces la serviciile media audiovizuale al acestora. 

Ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la  
art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au votat propunerea de 
sancţionare cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate a S.C. TOP BBB 
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VIDEO S.R.L., decizie adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de 
art. 15 din Lege audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) 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. TOP BBB VIDEO S.R.L., titular al licenţei audiovizuale  
nr. TV-C 666.7/07.03.2013, decizia de autorizare 2008.1-3/05.11.2020, pentru postul 
de televiziune ACCENT TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în 
legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 42¹ alin. (1) şi (3) 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, pe postul de televiziune 
ACCENT TV, următorul text: 

 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ACCENT 

TV cu somaţie publică, deoarece nu respectă dreptul de acces la serviciile media 
audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive, nerealizând interpretarea în limbajul 
mimico-gestual şi titrarea sincron în timpul programelor de ştiri, așa cum prevede       
art. 42¹ alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului.”  

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

 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 

 

 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 


