
  
Decizia nr. 412 din 10.11.2021  

privind somarea S.C. TURDA TV S.R.L. 
Turda, P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 3 ap. 29, jud Cluj 

 CUI 15391250, turdatv@yahoo.com 
 

- pentru postul  TURDA TV 
Turda, Str. Ștefan cel Mare nr. 4, jud. Cluj 

 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10.11.2021, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat sesizarea nr.  6565/21.07.2021, precum şi raportul de 
monitorizare cu privire la ediţia de știri din 6 iulie 2021 ale difuzată de postul TURDA 
TV.  

Postul de televiziune TURDA TV aparţine radiodifuzorului S.C. TURDA TV 
S.R.L. (licenţa audiovizuală TV-C 676.2/28.05.2013 şi decizia de autorizare nr. 
1881.1-1/28.01.2020). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării de imagini, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (2) din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora: 

40 (2): “În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul 
de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et 
altera pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de 
exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia  s-au făcut acuzaţiile. În 
situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie 
precizat acest fapt.    

 

Redăm din raportul de monitorizare:   
“Constatări: 
Turda TV a difuzat, marți, 6 iulie 2021,  de la ora 19:44, în cadrul grupajului 

informativ,  cu o durată de 6 min. știrea, cu titlul: ”OPOZIŢIA NU VREA BANI 
PUBLICI PENTRU SPORTUL TURDEAN - Primarul promite sprijin necondiţionat 
pentru sportivi”, știre care face referire la alocarea fondurilor pentru sportul turdean 
în cadrul unei ședinte de Consiliu Local, fiind prezentate intervențiile: președintelui  
AHC Potaissa Turda, Flaviu Sâsâeac,  președintelui ACA Volei Cristina și a 
primarului  municipiului Turda,  Cristian Matei (intervenție din cadrul ședinței 
Consiliului Local). 

 Știrea a fost difuzată și în reluare, miercuri 7 iulie 2021, de la ora 18:00 și 
sâmbătă, 10 iulie 2021, de la ora 10.00, în cadrul retrospectivei săptămânii. 

 Redau mai jos știrea la care face referire și petentul și intervențiile prezentate 
în cadrul știrii: 

 
 

C O N S I L I U L  N A Ț I O N A L  A L  A U D I O V I Z U A L U L U I  
 

R O M Â N I A  
B U C U R E Ș T I  

Bd. Libertății nr. 14 
Sector 5, CP 050706 

www.cna.ro  
 

  
Autoritate publică 

autonomă 
  Tel.: 00 4 021 3055356 
  Fax: 00 4 021 3055354 

cna@cna.ro 
 

http://www.cna.ro/
mailto:cna@cna.ro


 2 
Reper Min: 00:00-01:23  
Voce off: “Consilierii locali din partidele de opoziţie au votat împotrivă la 

adoptarea contribuţiilor financiare ale municipiului Turda, la cluburile sportive cu 
care acesta este asociat. Dacă poziţia  USR PLUS nu a surprins pe nimeni, această 
formaţiune politică manifestându-se în repetate rânduri împotriva susținerii 
performanţei sportive la Turda şi implicit a alocării de fonduri publice pentru asta, 
poziţia consilierilor PSD și PMP a lăsat un gust amar tuturor celor implicaţi în 
fenomen. Unii dintre aceşti politicieni s-au manifestat împotriva alocării de fonduri 
clubului ”AHC Potaissa Turda”, alţii împotriva clubului de fotbal ”ACS Sticla Arieşul 
Turda” iar alţii împotriva alocării de sume ”ACS Volei Cristina Pârv Turda” dar 
consilierii locali ai alianţei USR PLUS au votat împotrivă la toate cele trei. Pe sportivi i-
a deranjat faptul că aceşti politicieni au fost împotriva alocării de fonduri pur si simplu, fără 
să conteste sumele sau să aducă amendamente ori modificări proiectului de hotărâre. 
Reacţiile celor care au obţinut performanţe notabile în ultima perioadă nu au întârziat să 
apară.” 

Reper Min 01:24-02:32  
Flaviu Sâsâeac- preşedinte AHC Potaissa Turda: “Avem doi master coach la nivelul 

grupelor de copii şi juniori. Să îi ţii pe aceşti antrenori în Turda, să îi ancorezi în proiect, e 
un lucru fantastic, e foarte greu de atins, îi avem, copiii se bucură de o educaţie incredibilă 
cu metode moderne. La noi nu există violenţă fizică sau verbală, îi creştem după regulile 
morale ale secolului în care ne aflăm. În acest context, oameni, investiţi de turdeni, cu 
puterea de a vota în Consiliul Local, vin şi votează, îşi folosesc, își exercită acest vot, 
nu în interesul comunităţii ci pe răfuieli personale, răfuieli politice. Nu e normal. De 
optsprezece ani conduc acest club, voluntar, neremunerat, nu este normal să se petreacă 
o astfel de vendetă în Turda, împotriva sportului şi a turdenilor de către politicieni. 
Pentru mine, lucrul acesta, m-a afectat, pentru că n-am putut să înţeleg, am rămas 
consternat. Cum să voteze, măi, şapte oameni, sunt curios cine, nu am putut, nu am 
văzut cine, nu mi-am putut da seama din şedinţă, că nu…” 

Reper Min 02:33-03:31  
Cristina Pârv- preşedinte ACA Volei Cristina Pârv Turda “Nu putem să facem 

performanţă şi, nu numai performanţă, ci cum am zis şi cum a zis şi Flaviu, să creem 
caractere şi cetăţeni mai buni, clar că avem nevoie de susţinere, că altfel,, nu putem să 
facem numai de la noi. Timpurile s-au schimbat, aşa cum a zis şi Flaviu, noi am crescut în 
alt mediu. Eu ţin minte că nici tenişi nu aveam şi totuşi ai făcut performanţă dar nu mai sunt 
acele vremuri. Deci eu am văzut acele exemple în Brazilia şi în Italia şi în Statele Unite. Păi, 
am văzut un turneu în Statele Unite, în care erau 10.000 de copii, 100 de terenuri erau în 
acel centru, doar de 13-14 ani. Deci, din toţi aceia, clar că nu o să ajungă toţi de 
performanţă dar, clar, vor ajunge toţi, cetăţeni mai buni şi asta trebuie şi noi aici, să 
conştientizăm, de acest lucru.” 

Reper Min 03:32-03:40  
Voce off : “Primarul turdean, Cristian Matei a prezentat, în cadrul şedinţei de Consiliu 

local, un bilanţ al performanţelor obţinute de cele trei entităţi sportive în ultimii ani”. 
Reper Min 03:41-05:10 
 Cristian Matei – Primar mun. Turda: “Bugetele alocate de municipiul Turda, raportate 

la performanţele extraordinare obţinute şi raportate şi la bugetul general al Turzii 
comparativ cu bugetele altor municipii similare din România este unul foarte mic. Cu alte 
cuvinte, am reuşit să facem performanţă cu puţină resursă. Trebe să,. sau nu pot să nu 
remarc  faptul că Turda este singurul municipiu care nu este capitală de judeţ şi care a avut 
astfel de performanţe sportive într-un timp foarte foarte scurt. Sigur că nu ne putem 
compara cu bugetele capitalelor de judeţ, bugete foare mari, ale cluburilor de mare tradiţie 
cum este Dinamo sau CSM Bucureşti sau Steaua dar suntem vicecampioni naţionali şi să 
sperăm şi toată lumea şi-o doreşte să ajungem chiar campioni naţionali. De ce nu? Atât 
timp cât am putut, în ultimii ani să facem aceste performanţe, eu zic că se poate. Mai mult 
decât atât, ţinându-se cont de numărul foarte mare de sportivi turdeni implicaţi în toate cele 
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trei ramuri sportive, handbal, fotbal şi volei, atât la juniori cât şi la seniori, determină ca 
investiţiile făcute în municipiul Turda să se întoarcă în comunitate, având un impact pozitiv 
asupra ei.” 

Reper Min. 05:11-06:00 
Voce off: ”Primarul turdean a subliniat că la Turda avem echipa de handbal Potaissa 

Turda, care este vicecampioana României şi a reuşit să câştige primul trofeu European din 
istoria Clujului. De asemenea, tot la Turda avem şi echipa de fotbal “Sticla Arieşul”, care a 
promovat din liga a patra, în liga a treia iar anul acesta echipa turdeană de volei feminin a 
promovat în prima ligă. Văzând toate aceste rezultate, edilul şef turdean se întreabă: 
“Cum să nu susţinem sportul cum să  fim împotriva acestor valori şi să ne opunem 
dezvoltării, cum să ignorăm aceste rezultate incredibile pe care le avem şi să nu 
apreciem şi să iubim tot ceea ce fac aceşti sportivi pentru Turda, nu avem cum!”, 
concluzionează Cristian Matei, care a făcut şi o promisiune: “Susţinem sportul şi 
performanţa şi doresc să mulţumesc pe această cale, tuturor sportivilor care activează în 
echipele din Turda. Sunteţi magnifici şi vă vom susţine necondiţionat în continuare”, a 
transmis primarul turdean, celor implicaţi în fenomenul sportiv din Turda”. 

 
În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării de înregistrări, 

membrii Consiliului au constatat că știrea a fost difuzată cu încălcarea prevederilor 
art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului.  

Astfel, în cadrul știrii cu titlul: ”Opoziţia nu vrea bani publici pentru sportul 
turdean-Primarul promite sprijin necondiţionat pentru sportivi”, difuzată de postul 
Turda TV, în data de 6 iulie 2021, de la ora 19:44, cu o durată de 6 min., care făcea 
referire la alocarea fondurilor de către municipalitate către cluburile sportive din 
Turda,  au fost prezentate intervențiile d-lui Flaviu Sâsâeac - preşedinte AHC 
Potaissa Turda și Cristina Pârv - preşedinte ACA Volei Cristina, precum și 
intervenția primarului municipiului Turda, dl. Cristian Matei (din cadrul ședinței 
Consiliului local Turda), fără a fi prezentat un punct de vedere al reprezentanților 
opoziției acuzați că nu ar fi vrut bani pentru sportul turdean, în speță fiind vorba 
despre reprezentanții USR-PLUS din cadrul Consiliului local Turda. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorul avea obligația de a respecta 
principiul audiatur et altera pars, ceea ce are drept consecință nu numai ocrotirea 
interesului persoanei la care se referă acuzaţiile, ci şi la ocrotirea interesului public al 
asigurării accesului la informaţie într-un mod corect şi imparţial. 

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că radiodifuzorii au 
obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi echilibrat faptele şi evenimentele aduse în 
atenţia telespectatorilor. 

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea 
radiodifuzorului cu somație publică de intrare de îndată în legalitate.  

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate 
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

În temeiul prevederilor  art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului  nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 
 Art. 1. Radiodifuzorul S.C. TURDA TV S.R.L. (licenţa audiovizuală TV-C 

676.2/28.05.2013 şi decizia de autorizare nr. 1881.1-1/28.01.2020) se sancţionează cu 
somație publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 
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alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 
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, radiodifuzorul are obligaţia de a 
transmite pe postul TURDA TV, 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 

TURDA TV, deoarece, în ediția din 6 iulie 2021 a emisiunii informative au fost formulate 
acuzaţii la adresa reprezentanților opoziției din cadrul Consiliului local Turda în 
legătură cu susținerea sportului turdean, fără a fi prezentat punctul de vedere al 
acestora, astfel cum prevăd dispozițiile art. 40 din Codul audiovizualului.”  

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

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 
 

NICOLAIE BĂLAȘA SORESCU 
 
 
 

 
Întocmit, 

Serviciul juridic, 
reglementări și relații europene 

 
Şef serviciu, Dumitru Ciobanu 

 
 
 

 


