
 

 
 

Decizia nr. 252 din 09.09.2021 
privind somarea S.C. QUALITY MEDIA CERT S.R.L. 

CĂTĂMĂREȘTI-DEAL, Com. MIHAI EMINESCU, clădirea din teren, jud. Botoșani 
CUI 27173658 

 
- pentru postul SOMAX TV 

BOTOȘANI, Str. 1 Decembrie nr. 58, jud. Botoșani 
 
 

  Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 septembrie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Control, cu 
privire la emisiunile difuzate în perioada 08 -14 martie 2021, de postul SOMAX TV. 

Postul de televiziune SOMAX TV aparţine radiodifuzorului S.C. QUALITY MEDIA 
CERT S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 827.2/01.02.2017 eliberată la 05.08.2020 
şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 2102.0-2/15.02.2017 eliberată la 
05.08.2020). 

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. QUALITY MEDIA CERT 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 cărora 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 întocmit de inspectorul teritorial, în perioada 

monitorizată, 08 -14 martie 2021, au fost difuzate: 
Programe de informare: 
-     de  luni pana vineri (intre orele 18:00-18:30) Stirile: „SOMAX TV” (reluare de luni pana 

duminica, intre orele 07:00-07:30, de asemenea, de luni pana vineri, intre orele 22:30-23:00; 
  -   „REALITATI BOTOSANENE”: de luni pana joi, intre orele  18:30-19:00 (reluare de 

marti pana vineri, intre orele 13:00-13:30 si de luni pana vineri, intre orele 21:00-21:30; 
  -  „JOCUL PUTERII”: vineri, 12.03.2021, intre orele: 18:30-19:30 (reluare in aceleasi zi), 

intre orele 22:00- 22:30, emisiune de informare, moderata de Sorin Andronache; 
               In urma monitorizarii programelor informative, s-a stabilit faptul ca nu a fost 

asigurat dreptul de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficient auditive.  
Programe educative: 
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- „INSTITUTIA PROFESORULUI”- program informative-educativ, difuzat in ziua de 
martii-09.03.2021,  in direct, intre orele: 18:30-19:00, aceeasi zi, in reluare,intre orele:22:00-
22:30; 

        Programe culturale: 
- „INIMA PENTRU INIMA”- emisiune ce s-a difuzat in ziua de luni 08.03.2021, intre orele 

19:30- 20:00 (reluare-luni- 22:00-22:30; marti-14:00-14:30; sambata- 19:00-19:30); 
        Alte emisiuni: 
- „CE INSEAMNA?!”- emisiune de divertisment, difuzata de miercuri pana joi, intre orele 

19:30-20:00, iar in reluare,  in aceleasi zile, intre orele: 14:00-14:30 si 22:00-22:30; 
Programele  de divertisment ocupa cea mai mare pondere din structura serviciului de 

programe, respectiv: 5653 minute;             
                  
Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 

radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 421 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. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în perioada monitorizată,   
radiodifuzorul a difuzat emisiuni informative cu o durată mai mare de 30 de minute, 
în cadrul cărora nu a asigurat dreptul de acces a persoanelor cu deficienţe auditive 
gestual şi/sau prin transmitere sincron şi nu a avertizat verbal „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 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. QUALITY MEDIA CERT S.R.L. (licenţa audiovizuală 
nr. TV-C 827.2/01.02.2017 eliberată la 05.08.2020 şi decizia de autorizare 
audiovizuală nr. 2102.0-2/15.02.2017 eliberată la 05.08.2020, pentru postul SOMAX 
TV din localitatea Botoșani) 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, cu modificările și 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, radiodifuzorul are obligaţia de 
a transmite pe postul SOMAX TV din localitatea Botoșani, în următoarele 24 de ore 
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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 

SOMAX TV, deoarece, în perioada 8–14 martie 2021, nu a asigurat, în cadrul 
emisiunilor informative cu o durată mai mare de 30 de minute, dreptul de acces al 
persoanelor cu deficienţe auditive la interpretarea în limbajul mimico-gestual şi/sau 
prin transmitere sincron şi nu a avertizat verbal „Atenţie! Emisiune dedicată şi 
persoanelor cu deficienţe de auz”, astfel cum impun dispozițiile 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 

 

 

 

 


