
Decizia nr.  748 din 20.12.2022 
privind somarea  S.C. MEDIA EST VISION S.R.L. 

NĂVODARI, Str. Sănătății, clădirea nr. 33, Jud. Constanța 
CUI 28507250 

 
- Pentru postul LITORAL TV 

Năvodari, Str. Sănătății nr. 2, Jud. Constanța 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 decembrie  2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcția Control-Serviciul 
Inspecție cu privire la respectarea structurii serviciului de programe difuzate de postul 
LITORAL TV, în perioada 12-18.09.2022.  

Postul LITORAL TV aparţine S.C. MEDIA EST VISION S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. TV-C 607.4/11.10.2011 eliberată la 03.12.2020 şi decizia de 
autorizare 1802.0-4/14.12.2011 eliberată la 03.12.2020). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. MEDIA EST VISION S.R.L. a 
încălcat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale  au 
obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în 
documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).  

lit. e) a alin. (1) se referă la formatul de principiu al serviciului de programe şi 
structura programelor. 

Analizând structura serviciului de programe aprobat de CNA, în funcţie de 
datele prezentate în raportul întocmit de inspectorul CNA, pentru perioada            
12-18.09.2022, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu respectă 
structura serviciului de programe aprobată de CNA la data de 03.12.2020.  

Redăm din raportul de monitorizare aspectele reținute: 
 
Structura programelor după surse de proveniență Aprobat (%) Real (%) 

Producție proprie          80     66,2  
Producții audiovizuale ale altor producători          20     33,8    
Programe retransmise:             0       0 

 
Structura estimativă a serviciului de programe pe tipuri de 
programe/emisiuni: 

Aprobat (%) Real (%) 

Programe de informare          48,28          28,1  
Programe educative          15,60          37,2  

 
Programe culturale          10,11            3,5  
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1. Privind structura programelor după surse de proveniență:  

 

• Producția proprie - în perioada monitorizată 12-18.09.2022, a totalizat 6665 de 
minute, adică un procent real realizat de 66,2% , fiind difuzate doar reluări (cu mențiunea 
Reluare), și a fost constituită din: programe de informare, educative, emisiuni religioase şi 
emisiuni de divertisment. Emisiunile produse de către radiodifuzor:  
  -  „Cafeneaua lui Enache” - emisiune de dezbatere pe teme sociale, economice și politice 
(cinci ediții), cu durata de 50 min., difuzată de 20 de ori/săpt.; 
  -  „Fără limite” - emisiune educativă, care prezintă interviuri cu profesori, muzicieni și 
instructori de sport (trei ediții), cu durata de 30 min., difuzată de 22 de ori/săpt.; 
  -  „Să fim sănătoși” - educație pentru sănătate, cu invitați doi psihoterapeuți și un medic 
(trei ediții), cu durata de 50 de min., difuzată de 23 de ori/săpt.; 
        -  „Cu și despre” - emisiune educativă, despre cariere în sport, muzică și politică (trei 
ediții), cu durata de 50 min., difuzată de 18 ori/săpt.;  
        -  „Bucate cu de toate” - emisiune de divertisment - rețete culinare și muzică (trei 
ediții), cu durata de 25 min., difuzată de 21 de ori/săpt.; 
        -  „Star Vlog” - emisiune de divertisment – știri mondene (două ediții), cu durata de 30 
min., difuzată de 10 ori/săpt.; 
  -  „Trăiește cu stil” - emisiune educativă – recomandări despre bune maniere și cod 
vestimentar (o ediție), cu durata de 50 min. difuzată de 3 ori/săpt.; 
  -  „Să facem show!” - emisiune muzicală de divertisment  (trei ediții), cu durata de 80 de 
minute, difuzată de 7 ori/săpt.; 
  -  „Atlas” - emisiune educativă – curiozități științifice din domeniile: tehnologia informației, 
medical, cercetarea universului, biologie și lumea animalelor (cinci ediții), cu durata de 26 
min., difuzată de 35 ori/săpt.;  
  -  „Ce mai fac ai noștri?” - emisiune de divertisment – invitați soliști români de muzică 
ușoară și de petrecere (două ediții), cu durata de 50 min., difuzată de 2 ori/săpt.;  
  -  „Drumuri spirituale” - emisiune religioasă, realizată de un preot din Năvodari (trei ediții), 
du durata de 55 min., difuzată de 7 ori/săpt.; 
  -  „Pe drumul credinței” - reportaj realizat cu o măicuță de la o mânăstire din jud. 
Constanța (o ediție), cu durata de 25 min., difuzată o singură dată, duminică. 

Precizări: 
            -   nici una dintre producțiile proprii difuzate nu a conținut subiecte  de actualitate,  
emisiunile fiind realizate în perioada 2021 – mai 2022; 
            -   nu a fost difuzat nici un buletin de știri; 
            -  față de grila aprobată de către C.N.A., s-au regăsit în programul monitorizat doar 
următoarele emisiuni producție proprie: „Cafeneaua lui Enache”,  „Drumuri spirituale” și 
„Atlas”. 

• Producţii audiovizuale ale altor producători – au însumat 3415 de 
minute/săptămână, adică un procent real realizat de 33,8% , fiind difuzate emisiunile: 
„Desene animate”, „Bărcuța cu povești”, „Scutul Dobrogei”, „Drumul spre Bruxelles”, 
documentarul “Moștenirea”, “Calea, Adevărul, Viața”, “Corul Armonia”, filme artistice și 
seriale.                                                                                                                                            

 

2. Privind structura serviciului de programe pe tipuri de emisiuni: 
 

• Programe de informare: Au fost difuzate 2840 minute/săptămână reprezentând un 
procent de 28,10%, respectiv emisiunile: “Cafeneaua lui Enache” (emisiunea de 
dezbatere), “Scutul Dobrogei” și “Drumul spre Bruxelles”. 

• Programe educative: Au fost difuzate 3755 minute/săptămână reprezentând un 
procent de 37,2%, adică emisiunile: “Fără limite”, “Să fim sănătoși”, “Cu și despre”, 
“Trăiește cu stil”, “Atlas”, emisiunile religioase, precum și filme documentare. 

• Programe culturale: Au fost difuzate 353 minute/săptămână (producții 
audiovizuale ale altor producători), reprezentând un procent de 3,50% , fiind reprezentate 
prin documentarul “Moștenirea” și concertul Corului Armonia. 
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Faţă de aceste toate date, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a 

încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât a modificat 
structura programelor aprobate de CNA la data de 03.12.2020, fără a avea în 
prealabil acordul Consiliului cu privire la operarea acestei modificări. 

Ţinând cont de criteriile de individualizare a 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 
somaţie publică.  

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului     
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor      
art. 15 din aceeaşi lege, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. MEDIA EST VISION S.R.L (licenţa audiovizuală nr. 
TV-C 607.4/11.10.2011 eliberată la 03.12.2020 şi decizia de autorizare 1802.0-
4/14.12.2011 eliberată la 03.12.2020 pentru postul LITORAL TV ) se sancţionează cu 
somaţie publică de intrare în legalitate în termen de 30 de zile de la comunicarea 
prezentei, 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 audiovizualului            
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi obligaţia de a transmite 
în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor, 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 postul LITORAL TV cu somaţie 

publică, întrucât a modificat structura programelor fără acordul Consiliului, fapt ce 
contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului." 

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

 
         

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 

 
Serviciul juridic, 

reglementări şi relaţii europene 
Şef serviciu, Dumitru Ciobanu 

 
 


