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Decizia nr. 117 din 19.01.2023 

privind somarea S.C. MD-I MEDIA REGIONAL S.R.L. 
cu sediul în ȘOTÂNGA, Com. ȘOTÂNGA, Calea Pucioasei nr. 38,  

jud. DÂMBOVIȚA  
Fax: 0245607079;   e-mail: office@mditv.ro 

CUI: 24447716 
 
 

- pentru postul de televiziune MDI TV 
TÂRGOVIȘTE, str. Cooperației nr. 3-5, jud. Dâmbovița 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 ianuarie 2023 Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de constatare întocmit de direcția de specialitate cu 
privire la respectarea structurii serviciului de programe de către postul de televiziune MDI 
TV, structură aprobată de CNA la data de 04.04.2017. 

Postul de televiziune MDI TV aparține  S.C. MD-I MEDIA REGIONAL S.R.L. (licența 
audiovizuală nr. TV-C 388.8/18.03.2008 și decizia de autorizare nr. 1450.1-3/21.04.2015). 

În urma analizării raportului menționat, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul 
S.C. MD-I MEDIA REGIONAL S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2)  din Legea                 
nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.   

Conform dispozițiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a 
solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele 
declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. e) conform căruia licenţa audiovizuală cuprinde 
formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor. 

 

În fapt, prin adresa nr. P 10676/24.10.2022, Consiliul Național al Audiovizualului a fost  
sesizat cu privire la faptul că pe postul de televiziune MDI TV se difuzează programe în 
reluare, știri vechi care nu mai sunt de actualitate și comunicări comerciale vechi. 

În urma monitorizării înregistrărilor martor puse la dispoziția Consiliului de către postul 
de televiziune MDI TV, pentru perioada 21-24.10.2022, au fost constatate următoarele: 

Redăm din raportul de constatare: 
În perioada monitorizată programul difuzat a fost unul generalist ce a cuprins emisiuni 

cu caracter informativ, emisiuni culturale, educative sau de divertisment, cu precizarea 
faptului că toate emisiunile, cu excepția clipurilor de muzică populară, au fost difuzate în 
reluare. 

Spre deosebire de ultima grilă de programe detaliată pe o saptămână depusă la CNA 
emisiunile Arena MDI (program de informare pe teme sportive), Info Music (divertisment), 
Cocktail cu SD (divertisment), Fețele puterii (informare) și Garajul de știri (divertisment) nu 
s-au regăsit în perioada monitorizată. 

Astfel, au fost difuzate în reluare emisiuni culturale (”Agenda culturală” – interviuri cu 
diferite personalități culturale; ”Gura Târgului” – pastile cu o durată cuprinsă între 4 – 6 
minute în care sunt prezentate diverse monumente din istoria Târgoviștei), educative 
(”Carpe Diem” – emisiune cu temă montană) și de divertisment, aici incluzând atât emisiuni 
(”Rezistenta Underground “ – emisiune ce isi propune promovarea unor artiști sau trupe de 
muzică underground, “Ca romanul nu-i niciunul” - emisiune pamflet, “Arome-n bucatarie” - 
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emisiune culinară, ”Joaca de-a copilăria” – emisiune pentru copii) cât și program de muzciă 
populară care nu a fost introdus în emisiuni delimitate clar. 

 

În zilele de vineri, sâmbătă și luni au fost difuzate două filme artistice indiene 
(Deturnare cu probleme – acțiune; Venirea lui Cyrus – comedie) și un film românesc 
(Cucoana Chirița – comedie). Acestea au fost semnalizate cu semnul AP. 

În ceea ce privește publicitatea, am identificat două spoturi la două societăți care nu 
mai există: UPC și AKTA. Spoturile au fost difuzate în toată perioada monitorizată la diferite 
ore ale zilei, inclusiv la ora menționată în petiție. (REPER: Sport UPC și AKTA Mobil). 

 

În privința emisiunilor informative, în această perioadă au fost difuzate de mai multe 
ori, în reluare (însemnul ”RELUARE” prezent pe toată durata difuzării), două emisiuni de 
talk-show, sub denumirea ”Regiunea Sud-Muntenia la raport” în care, alături de invitați din 
studio sau telefonic au fost dezbătute diferite subiecte sau au fost prezentate reportaje din 
județele în care postul de televiziune are acoperire regională. Nu pot preciza data la care 
acestea au fost difuzate pentru prima oară pe post, deoarece nu am găsit nici un reper în 
timp. 

De asemenea, ”Ferma și ogorul” – emisiune de informare cu reportaje din sfera 
agricolă este o altă emisiune difuzată cu însemnul ”RELUARE” și pe care nu am putut să o 
identific ca și perioadă a realizării și difuzării ei pentru prima oară. 

Referitor la emisiunile de știri, conform ultimei grile de programe detaliate pe o 
săptămână, acestea ar fi trebuit difuzate astfel: 

Luni: 07:00, 09:00, 14:00, 16:00 , 18:00 și 22:00; 
Marți – Vineri: 01:00, 07:00, 09:00, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00 și 22:00; 
Sâmbătă: 01:00, 14:00; 
Duminică: 14:00. 

 

În urma monitorizării, conform orei afișate pe ecran în partea stangă jos, am constat 
faptul că nici una din aceste ore nu este respectată, grupajele informative fiind difuzate la 
alte ore, unele noi, altele decalate cu minute în plus sau în minus (Exemple: grupaje 
informative difuzate la alte ore în data de 21.10.2022: 02:00, 04:50, 08:10, 10:07, 12:10; 
grupaje difuzate cu decalaje de minute față de orele cunoscute în data de 21.10.2022: 
13:47 - în loc de ora 14:00, 15:45 – în loc de ora 16:00, 17:45 – în loc de ora 18:00, 19:48 – 
în loc de ora 20:00, 23:46 – în loc de, cel mai probabil, ora 00:00). 

De asemenea, am constatat faptul că au fost difuzate două grupaje informative diferite 
ca și informații prezentate, din care unul fiind transmis doar de trei ori în cursul zilei de 
vineri, 21.10.2022, la orele 13:47, 15:45 și 19:48 (REPER 002 – Știri 00:55:23 – 01:06:05), 
iar celălalt pe toată perioada monitorizată (REPER 001 - 00:39:50 – 00:51:04) 

Grupajele informative nu au fost difuzate niciodată în direct, ci doar cu inscripția 
”RELUARE” în colțul din stânga sus a ecranului. Dacă emisiunea informativă care a 
predominat în perioada monitorizată a fost prezentată de un crainic, cel de-al doilea grupaj 
a fost doar o înșiruire de reportaje. Informațiile prezentate în cele două grupaje informative 
nu sunt de actualitate, acestea fiind regăsite fie pe site-ul mditv.ro, fie pe alte site-uri în 
perioade care datau din toamna anului 2021. 

 

În grupajul informativ difuzat mai des, am regăsit știrea la care se face referire în petiție 
”415 decese în 24 de ore”. Știrea are o durată de aproximativ 02:12 min și în cadrul 
acesteia este prezentată o statistică a infectărilor și deceselor la nivelul regiunii Sud-
Muntenia din perioada 27.10. – 28.10.2021 și conform link-ului de pe site-ul mditv.ro: 
https://mditv.ro/415-decese-in-24-de-ore/, datează din 29.10.2021 (REPER: 415 decese în 
24 ore) 

În toată această perioadă, pe crawl au fost difuzate informații din județele în care 
postul are acoperire regională și care datează, cel mai probabil din perioada iunie 2022 
având în vedere faptul că una din informațiile prezentate se referă la acțiuni ale unor 
instituții cu ocazia împlinirii a 133 de ani de la decesul lui Mihai Eminescu. 

REPER: Sport UPC (00:58:00 – 00:58:30) și AKTA Mobil (01:23:30 – 01:24:00) 
Spot UPC: 
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”Te bucuri de Happy Hour? La UPC ai Happy Hour 24 de ore din 24, 365 de zile pe an. 

Pentru că la UPC ai cel mai mare număr de canale tv și până la 500 de MB/sec pe wifi 
pentru modemul ConectBox, iar toate meciurile din Liga Campionilor, Europa League și 
Liga 1 se văd pe LookPlus și Look Sport.  

Sună acum sau vino în magazine pentru cea mai bună ofertă. 
UPC! Bucură-te de fiecare moment!” 

 

Sport Akta: 
”Noi, cei de la AKTA, ne străduim să îți facem fiecare zi mai ușoară pentru ca atunci 

când viața devine mai simplă, îți rămâne timp și pentru tine. 
Bine ai venit la noul serviciu de telefonie mobile AKTA, unde lucrurile sunt cu adevărat 

simple. Ai abonament începând de la 9 lei/lună cu convorbiri în rețea incluse, ai extraopțiuni 
cu minute și internet, iar dacă vi din altă rețera îți poți păstra numărul de telefon. 

AKTA Mobil! Vino să vezi oferta complete și să îți simplifici viața! 
 

REPER: 001 – ȘTIRI, 00:39:50 – 00:51:04  
Grupajul informativ a cuprins următoarele știri: 
Biciclist acroșat de autocamion – știre din 29.10.2021 conform link mdi tv. 

(https://mditv.ro/biciclist-acrosat-de-autocamion/) 
Incendiu auto – știre din 29.10.2021 conform link mdi tv (https://mditv.ro/incendiu-auto/) 
Testări gratuuite îmăpotriva Covid – 19 – știre din 29.10.2021, conform link mdi tv 

(https://mditv.ro/testari-gratuite-impotriva-covid-19/) 
Accident cu patru victime – știre din 29.10.2021, conform link mdi tv 

(https://mditv.ro/accident-cu-patru-victime/) 
415 decese în 24 de ore – știre din 29.10.2021, conform link mdi tv 

(https://mditv.ro/415-decese-in-24-de-ore/) 
Recoltă – record de mere pe Valea Dâmboviței – știre din 11.10.2021, conform link mdi 

tv (https://mditv.ro/recolta-record-de-mere-pe-valea-dambovitei/) 
 

REPER: 415 decese în 24 ore 
Voce off: ” În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 13.197 de cazuri noi de persoane 

infectate cu SARS – CoV – 2 dintre care 194 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv 
la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. La nivelul regiunii SUD-
MUNTENIA, statistica se prezintă astfel: Argeș - 417 cazuri noi, Călărași - 155 cazuri noi, 
Dâmbovița - 326 cazuri noi, Giurgiu - 176 cazuri noi, Ialomița-150 cazuri noi, Ilfov - 517 
cazuri noi, Prahova - 464 cazuri noi, Teleorman - 84 cazuri noi 

În intervalul 27.10.2021– 28.10.2021 au fost raportate de către INSP 415 decese (228 
bărbați și 187 femei), din care 2 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți 
infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din țară. Dintre cele 415 decese, 3 au fost 
înregistrate la categoria de vârstă 20-29 ani, 2 la categoria de vârstă 30-39 ani, 14 la 
categoria de vârstă 40-49 ani, 39 la categoria de vârstă 50-59 ani, 106 la categoria de 
vârstă 60-69 ani, 145 la categoria de vârstă 70-79 ani și 106 la categoria de vârstă peste 80 
ani. 370 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 
32 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 13 pacienți decedați nu au 
fost raportate comorbidități până în prezent.Din totalul de 415 pacienți decedați, 365 erau 
nevaccinați și 50 vaccinați. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane 
internate cu COVID-19 este de 20.249. Dintre acestea, 1.881 sunt internate la ATI. Din 
totalul pacienților internați, 459 sunt minori, 424 fiind internați în secții și 35 la ATI.” 

REPER: 002 – Știri 00:55:23 – 01:06:05 
Iluminat public modern în Târgoviște – nu am reușit identificarea știrii ca și dată. 
Consiliul Județean Ialomița se asociază cu municipiul Fetești – știre din 27.05.2022 

conform https://obiectiv.net/consiliul-judetean-ialomita-se-asociaza-cu-municipiul-fetesti-
pentru-realizarea-unui-doc-plutitor-71655.html 

Cariera în învățământ, neatractivă pentru tineri – știre din 27.09.2021, conform link  
https://obiectiv.net/consiliul-judetean-ialomita-se-asociaza-cu-municipiul-fetesti-pentru-
realizarea-unui-doc-plutitor-71655.html 
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Festivalul BABEL – știre pe care nu am putut sa o identific ca și pertioadă. 
Românii au început să-și asigure locuințele – știre din 20.09.2021, conform link 

https://mditv.ro/romanii-au-inceput-sa-si-asigure-locuintele/ 
Șomerii peste 45 de ani se angajează greu – știre din 25.08.2021, conform link 

https://mditv.ro/somerii-peste-45-de-ani-se-angajeaza-greu/ 
 

În raport de conținutul redat anterior, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul 
a difuzat programe în reluare (de exemplu, emisiuni cu caracter informativ <două emisiuni 
de talk-show, sub denumirea ”Regiunea Sud-Muntenia la raport”; ”Ferma și ogorul”>, 
emisiuni culturale, educative sau de divertisment), iar emisiunile Arena MDI (program de 
informare pe teme sportive), Info Music (divertisment), Cocktail cu SD (divertisment), Fețele 
puterii (informare) și Garajul de știri (divertisment) nominalizate în grila de programe 
aprobată la data de 4 aprilie 2017 nu s-au regăsit în perioada monitorizată.  

Totodată, potrivit raportului de constatare, radiodifuzorul a difuzat în perioada 
monitorizată două spoturi la două societăți care nu mai există: UPC și AKTA.  

De asemenea, conform ultimei grile de programe detaliate pe o săptămână, emisiunile 
de știri ar fi trebuit să fie difuzate astfel cum se regăsesc în raportul de constatare de luni 
până duminică, însă, niciuna din aceste ore nu a fost respectată, grupajele informative fiind 
difuzate la alte ore, unele noi, altele decalate cu minute în plus sau în minus.   

În perioada monitorizată grupajele informative nu au fost difuzate niciodată în direct, ci 
doar cu inscripția ”RELUARE” în colțul din stânga sus a ecranului. 

Sub acest aspect, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat 
structura programului difuzat după sursele de proveniență și pe tipuri de emisiuni aprobată 
la data de 04.04.2017, fapt ce contravine prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea 
audiovizualului, potrivit cărora 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). 

Făcând aplicarea dispozițiilor invocate la situația de fapt prezentată de postul MDI TV 
în perioada 21-24.10.2022, conform raportului de constatare analizat în ședința publică din    
19 ianuarie 2023, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a modificat structura 
serviciului programului în mod unilateral, fără acordul prealabil al CNA, fapt ce contravine 
prevederilor invocate.  

Potrivit reglementărilor în vigoare, pentru modificarea formatului de principiu al 
serviciului de programe şi a structurii programelor, acordul Consiliului Naţional al 
Audiovizualului trebuie solicitat cu cel puţin 30 de zile înainte de a se proceda la această 
modificare, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Decizia CNA nr. 277/2013 
privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a 
licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală... 

 

Având în vedere aceste aspecte și ținând cont de criteriile de individualizare ale 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică. 

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de 
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 
Art. 1. Radiodifuzorul S.C. MD-I MEDIA REGIONAL S.R.L. având licența audiovizuală 

nr. TV-C 388.8/18.03.2008 și decizia de autorizare nr. 1450.1-3/21.04.2015, pentru postul de 
televiziune MDI TV din Târgoviște, jud. Dâmbovița, se sancţionează cu somație publică de 
intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului 
nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare. 
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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 nr. 504/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite 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 postul de televiziune MDI TV cu 

somație publică, întrucât, nu a respectat structura serviciului de programe aprobată de CNA la 
data de 04.04.2017, fapt ce contravine dispozițiilor art. 54 din Legea audiovizualului.” 

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

 
 
 

VICEPREŞEDINTE 
 

VALENTIN ALEXANDRU JUCAN 
 
 
 

Serviciul Juridic, Reglementări și 
Relații Europene, 

 
    Şef Serviciu Dumitru Ciobanu 

 
 


