
 

 
Decizia nr. 27/05.01.2022 

privind sancționarea cu somație  S.C. TV OLTENIA S.R.L. 
cu sediul în Craiova, Str. Gârlești nr.7 și 7 bis, jud. Dolj 
CUI: 27917324; e-mail: danielcruceru82@yahoo.com 

 
 

- Postul de televiziune TV OLTENIA PLUS  
Craiova, str. Gârlești nr. 7-7bis, jud. Dolj 

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

analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Control, Serviciul Inspecție, cu privire la 
emisiunile difuzate în perioada 08-14.11.2021 de postul TV OLTENIA PLUS din Craiova,  jud. 
Dolj. 

Postul de televiziune TV OLTENIA PLUS aparţine radiodifuzorului S.C. TV OLTENIA  
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 692/14.11.2013 şi decizia de autorizare audiovizuală 
nr. 1895.0/20.03.2014). 

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. TV OLTENIA 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; 

 Conform raportului de monitorizare analizat:  
”(...) 
În săptămâna monitorizată (8 - 14 noiembrie 2021) s-au difuzat 5040 de minute 

program propriu-zis (de L-D). 
Programul propriu-zis a conținut următoarele tipuri de emisiuni: 
Emisiuni de informare: 
Obiectiv – emisiune de ştiri, difuzată de luni până vineri la ora 18:30, cu o durată între 

7 și 19 minute. 
Ora 21– emisiune ce dezbate subiecte din activitatea de pe scena politica națională 

sau locală; se difuzează de  luni până vineri de la ora 21:00. 
Satul oltean – emisiune informativă despre regiunea Oltenia si obiectivele turistice, sub 

formă de reportaj scurt, se difuzează duminică de la ora 12:00. 
Activ arena – emisiune cu tematică sportivă, se difuzează joi de la ora 19:00. 
Fotbal plus – emisiune dedicată fotbalului, se difuzează marți de la ora 19:00. 
Emisiuni educative: nu s-au difuzat emisiuni educative, deși sunt aprobate în grilă. 



 

 

2

 
 

Emisiuni culturale: nu s-au difuzat emisiuni culturale, deși sunt aprobate în grilă. 
Emisiunea Născut în zodia cântecului, cu artiști invitați în studio, care se difuza în fiecare zi 
de joi, a fost înlocuită cu videoclipuri de muzică populara, program divertisment. 

Emisiuni de divertisment: 
Cafeaua de sâmbătă dimineața - Emisiunea isi propune sa trateze subiecte de 

divertisment, cu invitati din toate domeniile de activitate, cu promovarea artistilor si 
personalitatilor locale din domeniul artistic, administrativ, cultural, societatea civila; se 
difuzează în fiecare sâmbătă dimineață. 

Muzică populară – videoclipuri de muzică populară difuzate zilnic. 
(…) 
În concluzie: 
- au existat decalaje semnificative în structura serviciului de programe pe tipuri de 

programe (conform tabel). 
- radiodifuzorul nu respectă prevederile art.42^1 din Legea 504/2002, întrucât nu se 

asigură interpretarea mimico-gestuală sau titrare sincron în emisiunile de analize şi 
dezbatere pe teme politice şi/sau economice; jurnalele de știri au o durată mai mica de 30 
de minute. 

- nu au fost difuzate mesaje de interes public 
(....)” 
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 modificările si completările 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. 

Potrivit mențiunilor din finalul raportului de monitorizare, ” radiodifuzorul nu respectă 
prevederile art.42^1 din Legea 504/2002, întrucât nu se asigură interpretarea mimico-
gestuală sau titrare sincron în emisiunile de analize şi dezbatere pe teme politice şi/sau 
economice; jurnalele de știri au o durată mai mica de 30 de minute.” 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat, în perioada 
monitorizată emisiuni de analize și dezbatere cu o durată mai mare de 30 de minute, în 
cadrul cărora nu a asigurat dreptul de acces al persoanelor cu deficienţe auditive prin 
interpretarea în limbaj mimico-gestual şi/sau prin transmitere sincron.  

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. TV OLTENIA 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. TV OLTENIA S.R.L., licenţa audiovizuală nr. TV-C 
692/14.11.2013 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1895.0/20.03.2014 pentru postul 
TV OLTENIA PLUS 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, 
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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 TV OLTENIA PLUS, 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 TV 

OLTENIA PLUS, deoarece, în cadrul emisiunilor de analize şi dezbatere pe teme politice 
şi/sau economice de actualitate, pe care le-a difuzat în perioada monitorizată 8-14 
noiembrie 2021, nu a asigurat dreptul de acces al persoanelor cu deficienţe auditive prin 
interpretarea în limbajul mimico-gestual şi/sau prin titrare sincron în timpul unei durate 
programate de cel puţin 30 de minute.” 

 
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 

 


