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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 octombrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a reanalizat situația prezentată de Direcția Control Digitalizare referitoare la
întreruperea emisiei serviciului de programe TV-C cu denumirea TRtv din Alexandria, jud.
Teleorman.

Radiodifuzorul S.C. MEDIA ATV S.R.L. deține licenţa audiovizuală
nr. TV-C 074.5/11.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 573.1/30.04.2013 pentru postul TRtv
din Alexandria, str. Ion Creangă nr. 52-54, parter, jud. Teleorman, pentru difuzarea
serviciului de programe TV-C.

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de constatare întocmit
de inspectorul audiovizual, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. MEDIA
ATV S.R.L., titularul licenței audiovizuale nr. TV-C 074.5/11.12.2003 şi al deciziei de
autorizare nr. 573.1/30.04.2013, pentru postul TRtv din Alexandria, a încetat emisia pentru
o perioadă mai mare de 90 de zile, din motive de natură tehnică.

Potrivit prevederilor art. 57 alin. (1) lit. b), licenţa audiovizuală analogică se retrage
de Consiliu în situaţia în care titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru
care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură
tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului.

În fapt, în ședința publică din 03 octombrie 2019, membrii Consiliului au reanalizat
situația prezentată de inspectorul audiovizual în raportul de constatare, care a consemnat
că, în data de 27 februarie 2019 a solicitat radiodifuzorului SC MEDIA ATV SRL, conform
programării, înregistrările martor ale postului de televiziune prin cablu TRtv din Alexandria,
pentru perioada 04-10.02.2019. Acestea au fost trimise cu întârziere și erau din luna
decembrie 2014. Ca urmare a discuțiilor cu reprezentanții postului, inspectorul audiovizual a
primit pe 4 aprilie 2019 un e-mail în care reprezentantul SC MEDIA ATV SRL consemna că:
“pt perioada 04/10.02.2019 nu am putut să va transmitem înregistrările martor întrucât
aparatura nu a funcționat;- firma se află în procedura de faliment și nu mai avem personalul
necesar desfășurării activității;- în urma unei analize efectuate cu administratorul judiciar
am hotărât ca într-un timp rezonabil să solicităm la CNA retragerea licenței TR TV
Alexandria. Mulțumim pt înțelegere!”

În ședința publică din 09 aprilie 2019 membrii Consiliului au discutat situația
transmiterii cu întârziere a înregistrărilor martor eronate de către televiziunea prin cablu
TRtv din Alexandria și a lipsei emisiei programului de televiziune, hotărând ca inspectorul
audiovizual să continue monitorizarea situației. În luna aprilie, inspectorul teritorial a
constatat că lipsa emisiei a fost menținută, iar în discuția purtată în data de 18.04.2019 cu
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reprezentantul legal al societații SC MEDIA ATV SRL, acesta a promis că în cursul
săptămânii 22-26.04.2019, va face tot posibilul să obțină semnătura administratorului
judiciar în vederea solicitării retragerii licenței audiovizuale a TRtv și transmiterii
documentului la CNA. Acest lucru nu s-a întâmplat, solicitarea nefiind depusă.

În urma verificărilor specifice efectuate de către inspectorul audiovizual s-a constatat
că situația lipsei emisiei serviciului de programe s-a menținut și în perioada 18.04-
06.05.2019, ora 18.20, postul nedifuzând serviciul de programe cu denumirea TRtv.

La controlul efectuat în data de 05.09.2019 la societatea de cablu RCS&RDS din
Alexandria, inspectorul audiovizual a constatat că situația TRtv a rămas aceeași cu cea
constatată anterior, imaginea de pe ecranul televizorului fiind la fel ca în lunile aprilie și mai
2019.

Conform raportului de constatare, în data de 24.09.2019 inspectorul audiovizual
a efectuat un control la sediul studioului postului de televiziune prin cablu TRtv din
Alexandria, jud. Teleorman, precum și la sediul operatorului de cablu RCS&RDS, singurul
care prelua postul TRtv, constatând că sediul studioului, situat la adresa din str. Ion
Creangă nr. 52-54 era închis. Urmare discuției telefonice cu directorul SC MEDIA ATV SRL,
la sediul postului TRtv s-a prezentat un fost angajat al televiziunii care a facilitat intrarea în
studio a inspectorului audiovizual care a fotografiat încăperile televiziunii, unde aparatura și
elementele de recuzită existau fizic, dar nu erau conectate la rețeaua electrică, nefiind
transmis nici un semnal video și audio către terți. Situația a fost consemnată într-un proces
verbal de constatare încheiat cu fostul angajat, în calitate de martor.

Ulterior, inspectorul audiovizual a mers la sediul singurului operator de cablu din
județul Teleorman, respectiv SC RCS&RDS SA, care prelua postul de televiziune TRtv,
încheind un alt PVC, constatând că situația din 05.09.2019 s-a menținut, iar lipsa emisiei
grilei de programe a postului TRtv datează din perioada februarie-martie a anului curent,
moment de la care nu a mai fost posibilă contactarea SC MEDIA ATV SRL, personalul
televiziunii fiind disponibilizat și sediul închis.

Având în vedere aceste aspecte, în ședința publică din 3 octombrie 2019, membrii
Consiliului au analizat raportul întocmit de inspectorul audiovizual și au constatat că
lipsa emisiei grilei de programe a postului TRtv datează din perioada februarie-martie
2019, iar potrivit verificărilor efectuate de inspectorul audiovizual în perioada 18.04-
06.05.2019 postul de televiziune TRtv ce aparține SC MEDIA ATV SRL și-a încetat
emisia, iar la controalele realizate în datele de 05 și 24 septembrie 2019, situația s-a
menținut ca în lunile aprilie și mai, în sensul că serviciul de programe cu denumirea
TRtv nu se difuza.

Membrii Consiliului au constatat că postul de televiziune TRtv ce aparține SC MEDIA
ATV SRL și-a încetat emisia din luna februarie 2019, situație care a fost menținută și la
verificările specifice efectuate de inspectorul audiovizual în perioada 18.04-06.05.2019,
precum și la controalele din 5 și 24 septembrie 2019, faptă ce constituie abatere ce se
încadrează în dispozițiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului.

Potrivit dispozițiilor invocate, licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în
situaţia în care titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a
acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile pentru motive de natură tehnică.

Pentru toate aceste considerente, în temeiul și cu respectarea prevederilor art. 15 din
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul
Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1 Licenţa audiovizuală nr. TV-C 074.5/11.12.2003 şi decizia de autorizare
nr. 573.1/30.04.2013, acordată pentru difuzarea serviciului de programe TV-C, cu
denumirea TRtv, cu sediul în Alexandria, str. Ion Creangă nr. 52-54, parter, jud. Teleorman,



3
deținut de SC MEDIA ATV SRL cu sediul în ALEXANDRIA, str. Libertății, bl. 328, sc. A,
et. 6, ap. 32, jud. Teleorman, se retrage conform prevederilor art. 57 alin. (1). lit. b) din
Legea audiovizualului.

Art. 2 Conform prevederilor art. 15 alin. (8) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
moificările și completările ulterioare, deciziile având caracter individual se comunică celor
interesaţi şi intră în vigoare de la data comunicării, dacă nu se prevede altfel.

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene

Șef serviciu Dumitru Ciobanu


