
 

 
Decizia nr. 26/05.01.2022 

privind somarea S.C. TELE 3 MEDIA S.R.L. 
cu sediul în ROVINARI, str. Florilor nr. 1, biroul nr. 17, 18 şi 19, jud. GORJ 

Fax: 0353414518;   E-mail: office@tele3.ro 
 

CUI: 21241958 
 

- pentru postul de televiziune TELE 3 din TÂRGU JIU, jud. Gorj 
str. 14 Octombrie, nr. 77, TÂRGU JIU, jud. Gorj 

 
 
 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 5 ianuarie 2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului 

a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Control, cu privire la emisiunile 
difuzate în perioada 06 – 12 septembrie 2021 de postul TELE 3 din TÂRGU JIU, jud. 
GORJ. 

Postul de televiziune TELE 3 aparţine radiodifuzorului S.C. TELE 3 MEDIA S.R.L.  
(licenţa audiovizuală nr. TV-C 334.4/03.04.2007 şi decizia de autorizare audiovizuală  
nr. 1316.6-2/09.06.2015). 

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

Potrivit prevederilor invocate:  
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; 

În fapt, potrivit raportului de monitorizare, în perioada monitorizată 06-12 
septembrie 2021 s-au difuzat 5170 de minute program local propriu-zis (de L-D) şi 2150 
minute de videotext. 

Programul propriu-zis (imagini în mişcare) a conținut următoarele tipuri de emisiuni: 
 

Emisiuni de informare: 
,,Jurnal’’ – emisiune de ştiri, difuzată de luni până vineri la orele 08:00, 16:00, 18:00, 20:00, 

22:00, cu o durată de aproximativ 10 minute. 
,,Dilemele zilei’’ - talk show, în care sunt dezbătute subiectele importante ale zilei, din 

diverse domenii; se difuzează de luni până joi de la ora 20:30, cu invitați în direct, moderator 
Eugen Măruță. 

,,Cetăţean European’’ – emisiune sub formă de reportaje, se difuzează în zilele de luni, 
miercuri și vineri de la ora 17:00. 
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,,Pasul spre Europa’’ - este o emisiune ce reflectă realitatea din diferite comunități locale. 
Surprinde, în egală măsură, categorii sociale din mediul urban și rural, se difuzează de luni 
până vineri de la ora 16:15. 

 „A patra putere” - emisiune de dezbatere, în care sunt tratate subiecte de interes public, 
din sănătate, economie, administrațe, cultură; este difuzată de luni până joi de la ora 19:00, 
moderator Claudiu Matei. 

,,Călător în Gorj” - emisiune-reportaj care surprinde aspecte inedite din natura, istoria şi 
societatea gorjenească. Realizatorul își structurează emisiunea pornind la drum prin cele mai 
interesante locuri din județ, punând accent pe frumusețea și încărcatura istorică a zonei; este 
difuzată sâmbătă de la ora 19:00. 

,,Avocat din oficiu” - cu difuzare joi, între orele 16:15 – 17:00; sunt tratate subiecte din 
domeniul juridic, emisiunea fiind realizată de un avocat; temele analizate sunt dezbătute de 
juriști, avocați, consilieri în domeniu. 

,,Revista săptămânii” - este prezentată o sinteză a subiectelor tratate în timpul săptămânii 
şi difuzate în emisiunile informative şi de dezbatere; difuzare sâmbăta, de la ora 10:00. 

„Info Util” - emisiune ce prezintă informații din domenii de interes, de la finanțe, bănci, artă, 
până la sănătate, educație, timp liber, decorațiuni; se difuzează zilnic, de la ora 15:00. 

,,Permis de pasiune’’ - rubrică în care sunt prezentate hobby-uri (pescuit, vânătoare, 
alpinism, raliu, rafting etc); se difuzează sâmbătă de la ora 11:00. 

 

Emisiuni educative: 
,,În ton cu viața’’  - emisiune dedicată în cea mai mare parte, tinerilor interesați de modă și 

stil. Emisiunea prezintă tendințele actuale în materie de modă, fiind realizată în colaborare cu 
persoane ce activează în domeniul vestimentar, life style; se difuzează sâmbăta de la ora 
20.00. 

,,Sfatul zilei’’  - emisiune interviu difuzată zilnic, în intervalul 15:15 - 15:25, abordează teme 
de actualitate și interes, informațiile sunt luate de la specialiști în domeniile vizate de temele 
lansate, care sunt, de altfel, intervievații. 

 

Emisiuni culturale:  
,,Oameni şi locuri’’ - reportaj portret care prezintă biografiile unor personalități; se difuzează 

în fiecare zi, de luni până vineri, începând cu ora 15:30. 
,,Vocile serii’’ - emisiune culturală ce-și propune să informeze asupra valorilor sociale, 

individualizate printr-o carieră profesională; se difuzează vineri, în intervalul 19:00 – 20:00, în 
două părți, cu invitat în studio. 

,,Cutia cu mirodenii’’ - rubrică de cultură gastronomică, se prezintă specificul diverselor 
bucătării, românești și străine, influențe gastronomice, rețete și procesul de preparare, de către 
bucătari profesioniști; emisiunea își propune să promoveze produsele tradiționale, din bucătăria 
gorjenească și a zonei, dar și să arate culturile gastronomice ale altor țări; difuzare sâmbătă 
între orele 11:30 – 12:00. 

,,Muzica oltenilor’’ - emisiune de folclor care prezintă soliști și ansambluri de muzică 
populară din zona Olteniei; se difuzează sâmbăta, de la ora 19:00. 

 

Emisiuni religioase: 
,,Aproape de Dumnezeu’’ - emisiune religioasă realizată la mănăstiri, biserici, școli 

teologice, prezintă obiectivele de cult; este concepută sub forma de reportaje şi interviuri și se 
difuzează duminica de la ora 9:00.  

 

Publicitate: În cadrul programului propriu-zis (imagini în mişcare) s-au difuzat de L – D 
aproximativ 10 grupaje publicitare pe zi. Calupurile au depăşit 12 minute/oră de publicitate 
admise de lege. Un calup a însumat între 05:55 minute și 14:15 minute. 

Privind conţinutul publicităţii, nu s-a încălcat legislaţia audiovizuală. Nu s-a difuzat 
publicitate prin plasare de produse, prin ecrane partajate şi nici publicitate virtuală și nu s-a 
difuzat publicitate la produse şi tratamente naturiste, medicamente şi suplimente alimentare. De 
asemenea, nu s-au difuzat spoturi izolate de publicitate. Calupurile publicitare au fost separate 
clar, sonor şi vizual, de programele audiovizuale, prin coperte neutre.  

 

Teleshopping: radiodifuzorul nu are aprobat în grila program teleshopping.  
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Program videotext: program zilnic, difuzat în anumite intervale orare. În paginile videotext 

au fost prezentate anunţuri de mică publicitate si anunţuri de interes public ale autorităţilor 
locale. Anunțurile de publicitate, respectiv mică publicitate nu au fost separate de anunturile de 
interes public. În interval de o oră au fost difuzate 44:35 minute publicitate, fiind depășite cele 
12 minute/oră admise de lege.  

Privind conţinutul publicităţii nu a fost încălcată legislaţia audiovizuală. Nu s-a difuzat 
publicitate prin ecrane partajate, publicitatea prin plasare de produse şi nici publicitate virtuală 
sau înșelătoare. Nu au fost difuzate anunțuri publicitare la alimente, produse naturiste, 
medicamente, alcool sau tutun în săptămâna monitorizată. 

 
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, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat, în perioada 
monitorizată emisiunea de dezbatere  (Avocat din oficiu, difuzată joia, între orele 16.15-
17.00) şi de informare a publicului pe teme culturale (Vocile serii, transmisă vinerea, în 
intervalul 19.00-20.00), emisiuni ce au avut o durată mai mare de 30 de minute, în 
cadrul cărora nu a fost asigurat dreptul de acces a persoanelor cu deficienţe auditive 
gestual şi/sau prin transmitere sincron şi nu a fost făcută menţiunea avertizării verbale 
„Atenţie! Emisiune dedicată şi persoanelor cu deficienţe de auz”, astfel cum impune 
norma invocată. 

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 S.C. TELE 3 MEDIA S.R.L. cu somație publică. 

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. TELE 3 MEDIA S.R.L. având licenţa audiovizuală nr. TV-C 
334.4/03.04.2007 şi decizia de autorizare audiovizuală  nr. 1316.6-2/09.06.2015, pentru 
postul TELE 3 din TÂRGU JIU, jud. Gorj, se sancţionează cu somație publică de 
intrare în legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 421 alin. (3) lit. a) şi c) din 
Legea audiovizualului nr. 504/2002, modificată prin Legea nr. 52/2019.  

  
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 
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transmite pe postul TELE 3 din TÂRGU JIU, jud. Gorj, 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       
TELE 3, deoarece, în perioada monitorizată 06 – 12 septembrie 2021, în cadrul unor 
emisiuni de dezbatere şi informative pe teme culturale, cu o durată mai mare de 30 de 
minute, nu a fost asigurat dreptul de acces al persoanelor cu deficienţe auditive gestual 
şi/sau prin transmitere sincron, iar publicul nu a fost avertizat verbal prin menţiunea 
„Atenţie! Emisiune dedicată şi persoanelor cu deficienţe de auz”, astfel cum impune norma 
prevăzută la 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 

 

 

 

 


