
 

 
 

Decizia nr. 254 din 09.09.2021 
privind somarea S.C. NOVA MEDIA S.R.L. 

TIMIȘOARA, Piața Aurel Vlaicu nr. 6, jud. Timiș 
CUI 16700035 

 
- pentru postul TELE EUROPA NOVA TM 
TIMIȘOARA, Str. Aurel Vlaicu nr. 6, jud. Timiș 

 
 

  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 08-14.03.2021, de postul TELE EUROPA 
NOVA TM. 

Postul de televiziune TELE EUROPA NOVA TM aparţine radiodifuzorului S.C. 
NOVA MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 747.1/19.05.2015 eliberată la 
10.07.2018 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1952.0-/18.06.2015 eliberată la 
10.07.2018). 

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. NOVA MEDIA 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: Zilnic, de luni-sâmbătă, se difuzează două emisiuni de ştiri, 

“OBSERVATOR”, la orele 18:30 (în direct), la orele 22:00 (înregistrată) și reluări, pe 
parcursul nopții și în dimineața zilei următoare. “SĂPTĂMÂNA ÎN IMAGINI”- retrospectiva 
ştirilor săptămânii, difuzată sâmbăta de la orele 18:00. Alte emisiuni informative: “NOVA 
TIMIȘ”- emisiune pe teme actuale din politică, economie, administraţie locală, conferințe de 
presă; “RADIOGRAFII SOCIALE“- emisiune (cu invitați în platou și telefoane în direct) de 
dezbateri pe teme actuale din domeniul social, realizator Aurel Mihuţ; “BURSA 
AFACERILOR“- dezbateri pe teme economice şi juridice, realizator Gheorghe Ilaş; 
“CRONICA RUTIERĂ“- emisiune de informare rutieră cu participarea, de obicei, a unor 
reprezentanţi de la Poliţia Rutieră, care prezintă cazuri si situaţii reale din traficul rutier, 
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realizator Diana Mihai; “LIGA DE VEST”- emisiune (cu telefoane în direct) tip talk-show cu 
informaţii din lumea sportului, realizator Ştefan Mănescu; “CONVERGENȚE”- emisiune 
informativeă pe teme din domeniul învăţământului, realizator Tiberiu Ciobanu; „REȚETA 
COMPENSATĂ 100%” – emisiune (cu telefoane în direct) pe teme medicale cu invitaţi 
medici şi specialişti din domeniul medical, realizator Cerasela Miu, ”CER VARIABIL”, 
”ANCORAT ÎN REALITATE” și ”DRUMUL BUN”- emisiuni de actualitate din administrație și 
politică  - de dezbatere tip talk-show, cu invitați în platou. 

În total s-au difuzat cca. 5342 minute/săptămână, adică 53,00 % - programe de 
informare.  

 

- Programe culturale: “ART NOVA”- emisiune cu invitați în studio din domeniul 
literaturii, artei, muzicii, realizator Veronica Balaj- scriitor, publicist și realizator radio-tv; 
“REVERII TEATRALE”-emisiune despre teatru, în exclusivitate, cu fragmente din arhiva 
teatrului românesc cu prezentarea unor mari actori de-a lungul timpului, în această 
săptămână au fost ediții speciale de 8 Martie, cu Florin Piersic și Simpozionul ”Femei, 
răsărituri de soare” . 

În total s-au difuzat cca. 594 minute/săptămână, adică 5,89 % - programe culturale. 
 

- Programe educative: În săptămâna monitorizată s-au difuzat două ediții ale 
emisiunii ”JURNAL DE PSIHOLOG”, producție proprie, realizator Dolores Dongea care au 
abordat subiectele educative:  ”Motivatia alegerii profesiei”, invitat Nadia Iucu-jurnalist și 
”Consiliere școlară în contextul pandemiei”, invitat Melania Dragomir-consilier școlar. 

În total s-au difuzat cca. 192 minute/săptămână, adică 1,90 % - programe educative 
 

-  Programe religioase: „CUVÂNTUL CARE ZIDEȘTE” – emisiune religioasă, cu 
invitați în studio. 

 

- Programe de divertisment : “ASTĂ SEARĂ MĂ PETREC” – emisiune în direct, cu 
invitaţi în platou, solişti de muzică populară, realizator solista de muzică populară 
bănăţeană, Ramona Ilieşi Drăgan; “UN CÂNTEC PENTRU TINE”- emisiune în direct, cu 
invitaţi în platou, solişti de muzică populară, realizator solista de muzică populară Luminița 
Istodor (ambele emisiuni sunt, de regulă, cu telefoane preluate de la telespectatori); ”NOVA 
TOP FOLCLOR”- emisiune în direct, în care se realizează un top al preferinţelor muzicale 
ale telespectatorilor, voturi preluate prin SMS, FACEBOOK sau prin corespondenţă, privind 
piese muzicale îndrăgite, din folclorul bănăţean, “MOZAIC MUZICAL”- clipuri de muzică 
ușoară, pop (comercială), făcând parte din categoria ”producţii audiovizuale ale altor 
producători”, în total 2516 minute/săptămână, adică 24,96% .  

                     
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. 
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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 S.C. NOVA MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 
747.1/19.05.2015 eliberată la 10.07.2018 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 
1952.0-/18.06.2015 eliberată la 10.07.2018 pentru postul TELE EUROPA NOVA TM 
din localitatea Timișoara) 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 TELE EUROPA NOVA TM din Timișoara, 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 

TELE EUROPA NOVA TM, 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 

 


