
 

 
Decizia nr. 255/09.09.2021 

privind somarea S.C. MEDIA SUD SRL  
Alexandria, Str. Libertăţii nr.185, bl.A5, et.6, ap.17, jud. Teleorman 

Fax: 0347563015; e-mail: mediasudtv@yahoo.com 
CUI: 8983232 

 
 

- pentru postul de televiziune MEDIA SUD  
Alexandria, Str. Libertății nr. 110, jud. Teleorman 

 
 

  Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 septembrie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Control, cu 
privire la emisiunile difuzate în perioada 08.03. – 14.03.2021 de postul MEDIA SUD 
din Alexandria, jud. Teleorman. 

Postul de televiziune MEDIA SUD aparţine radiodifuzorului S.C. MEDIA SUD 
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 234.28/24.03.2005 şi decizia de autorizare 
audiovizuală nr. 853.3-1/25.02.2014). 

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 421 alin. (3) lit. a) şi c) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:  

Art. 421*) – alin. (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; 

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; 

 
 Potrivit raportului de monitorizare: 
“Constatări:  
Monitorizarea s-a facut la solicitarea Direcției Control și Digitalizare, Serviciul 

Inspecție, fiind programată pentru anul 2021. Au fost utilizate înregistrarile martor de 
la post, solicitate prin adresa nr. 04/16.03.2021. 

1. Programul local difuzat al postului MEDIA SUD din Alexandria  a constat 
din: 

- Emisiuni tip dezbatere pe teme diverse: de informare- “În centrul 
atenției”,moderatori Costi Bugean și Nina Bucur (L-V durata 50 min), “Fermierul din 
sud” moderator Marius Milea (S,D durata 50 min), “Punctul pe I”(S,D,durata 50 min),  
“Sport sud.ro”(luni, durata 50 min), “Jandarmeria”(D, durata 50 min),”Actualitate 24 
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ore”, “În dialog cu administrația publică locală” moderator Cristina Boboc (Marți, 
vineri,durata 50 min), “Tineri pentru tineri”(S,D, durata 50 min), emisiuni educative  
“Lumea copiilor” moderator Cristina Boboc (S,D,durata 50 min), “Pagini de istorie” 
moderator Argentin Porumbeanu (S,D, durata 50 min), “Plus de sănătate” moderator 
Nina Bucur (joi, durata 50 min), emisiuni religioase “Săptămâna liturgică”cu PS 
Galaction Stângă (luni,durata 50 min), “Sfânta liturghie” (duminica, durata 2h 59 
min),  emisiuni culturale  “Oameni, locuri, împliniri” moderator  Costi Bugean 
(sâmbătă, durata 50 min),”În central atenției”(joi, lansarea filmului Moromeții 2), 
emisiuni de divertisment  “Greatest Hits”(L-V, durata 50 min), “Dedicații muzicale”(L-
V, durata 1h 20 min), “Muzică populară”(L-V, durata 50 min),  “Datina 
românească”(S,D, durata 50 min), Actualitate 24 ore (L,Marți, durata 50 minute-
concert 8 martie).            

-Filme- documentarul “Privire în viitor”(S,D, durata 50 min). 
-Alte tipuri de programe: “Împreună cu naționalitățile” moderator Costi 

Bugean(miercuri,durata 50 min), 
-Mesaje de interes public si de autopromovare a emisiunilor postului. 
-Nu este respectat art 42^1 din legea audiovizualului 504/2002, nu am identificat 

subtitrare sau interpretare mimico-gestuală. 
-Nu au fost difuzate buletine informative, în locul acestora fiind difuzată 

emisiunea “Actualitate 24 ore” al cărui conținut a constant în conferințe de presă ale 
primului ministru și Valeriu Gheorghiță.” 

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 42^1 alin (3) lit. a) şi c) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit cărora  
în vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al 
persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire 
locală 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 şi vor avertiza verbal "Atenţie! Emisiune dedicată şi persoanelor cu deficienţe 
de auz", însoţită de o menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil. 

Astfel, radiodifuzorul a difuzat, în perioada monitorizată, emisiuni de actualitate 
cu o durată mai mare de 30 de minute, în cadrul cărora nu a asigurat respectarea 
dispozițiilor legale invocate. 

Faţă de aceste aspecte și ținând cont de criteriile de individualizare ale 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului 
au propus şi au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, 
sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică de intrare de îndată în legalitate. 

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) și (3) din Legea audiovizualului  
 nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

    Art. 1. Radiodifuzorul S.C. MEDIA SUD S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 
234.28/24.03.2005 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 853.3-1/25.02.2014 
pentru postul de televiziune MEDIA SUD) se sancţionează cu somație publică de 
intrare de îndată în legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 421 alin. (3) lit. a) 
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şi c) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și 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 audiovizualului                     
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de 
a transmite pe postul MEDIA SUD, 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: 

 
  „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică postul 

MEDIA SUD, deoarece, în perioada 08.03. – 14.03.2021, nu a asigurat, în cadrul 
emisiunilor de actualitate cu o durată mai mare de 30 de minute, dreptul de acces al 
persoanelor cu deficienţe auditive la interpretarea în limbajul mimico-gestual şi/sau 
prin transmitere sincron şi nu a avertizat verbal „Atenţie! Emisiune dedicată şi 
persoanelor cu deficienţe de auz”, astfel cum impun dispozițiile art. 42 din Legea 
audiovizualului.” 

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

 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
 

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU 
 

 

 

Serviciul Juridic, 

Reglementări și Relații Europene, 

Șef Serviciu  Dumitru Ciobanu 

 

 

 

 

 


