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Decizia nr. 690 din 10.12.2020 

privind somarea  S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., 
Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 28A, spaţiul de lucru nr. 2, 

Construcţia C1, parter, jud. Prahova 
CUI: 14954665      Fax: 0378.603.160 

 
 

- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV 
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A, sector 1  

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10.12.2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat rapoartele prezentate de Direcţia Monitorizare referitoare la o serie de emisiuni 
informative și de dezbatere difuzate de postul ROMÂNIA TV în perioada 14 - 19.11.2020.  

  Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE 
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală S-TV 281.6/09.06.2011 şi decizia de autorizare 
nr. 1779.1-6/01.11.2011). 

 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare şi a 
vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul  S.C. RIDZONE 
COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 29 alin. (2) din Decizia  nr. 220/2011 privind 
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare 
(Codul audiovizualului), potrivit cărora: 

(2) Înainte de difuzarea unor imagini şocante, a unor  scene de violenţă sau cu impact 
emoţional negativ care pot impresiona în mod neplăcut telespectatorii, aceştia vor fi 
avertizaţi verbal: "Atenţie! Imagini care vă pot afecta emoţional",  menţiune ce va fi şi 
afişată static şi lizibil; radiodifuzorii nu pot prezenta scene de violenţă în mod repetat în 
cadrul aceleiaşi producţii audiovizuale. 

În cadrul ședinței au fost analizate rapoarte de monitorizare referitoare la modul în 
care radiodifuzorul a reflectat în edițiile de știri și dezbateri din perioada 14-19 noiembrie 
2020 accidentul tragic petrecut în Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț în care 
se aflau pacienți infectați cu noul coronavirus. 

Redăm din rapoartele de monitorizare ale emisiunilor cu privire la care membrii 
Consiliului au constatat încălcarea prevederilor legale invocate: 

 
►Breaking News, ora 22:00-24:00 
În timpul ediţiei de dezbatere au fost difuzate imagini filmate din curtea 

Spitalului Judeţeţan din Piatra Neamţ cu echipele de pompieri în acţiune. De 
asemenea, au fost difuzate imagini cu secţia ATI după stingerea incendiului: 
parturile şi echipamentele medicale din secţie erau arse. Moderatorul a avertizat 
verbal telespectatorii cu privire la impactul emoţional al imaginilor difuzate. Pe 
ecan nu a fost afişată această avertizare în timpul prezentării imaginilor. 
Difuzarea secvenţelor a fost însoţită de titlul: IMAGINILE DIN SECŢIA MORŢII: 
PATURILE ÎN CARE AU ARS DE VII 10 OAMENI. 

Imaginile au fost difuzate pe doată durata ediţiei de debatere, intervalul orar 
22:00- 24:00, fără a fi însoţite de avertizarea scrisă: Atenţie! Imagini care vă pot 
afecta emoţional. 
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De asemenea, au fost prezentate, atât pe ecran splitat cât şi pe întreg 
ecranul, imagini cu medicul erou, victimă a acestui incendiu, aflat pe o targă şi 
urcat, apoi, într-o ambulanţă de către un echipaj medical. Această secvenţă a fost 
difuzată în buclă. Imaginile nu au fost însoţite de avertizarea (nici verbală şi nici 
scrisă): Atenţie! Imagini care vă pot afecta emoţional. 

 
Membrii Consiliului au constatat că ediţia din 14 noiembrie 2020 a emisiunii Breaking 

news, difuzată în intervalul orar 22.00 – 24.00, și edițiile difuzate în intervalul orar 19.00 – 
20.45 și 21 – 22.44 ale emisiunii Ediție de seară din ziua de 15 noiembrie 2020, în care     
s-au prezentat informații și imagini de la Spitalul Județean din Piatra Neamț, unde avusese 
loc un tragic accident în Secția de ATI, soldată cu decesul mai multor pacienți, au fost 
difuzate cu încălcarea prevederilor art. 29 alin. (2) din Codul audiovizualului. 

Potrivit acestor dispoziții,  radiodifuzorul avea obligația ca, înainte de difuzarea unor 
imagini şocante sau cu impact emoţional negativ care pot impresiona în mod neplăcut 
telespectatorii, aceştia să fie avertizaţi verbal: "Atenţie! Imagini care vă pot afecta 
emoţional",  iar această mențiune să fie postată pe ecran în mod  static şi lizibil. 

Astfel, pe de o parte, în emisiunea Breaking news din 14.11.2020, informațiile au fost 
transmise fără a fi însoțite și de avertizarea scrisă prevăzută de norma legală invocată. 

Pe de altă parte, s-a constatat că cele două ediții ale emisiunii Ediție de seară au fost 
difuzate fără a fi însoțite de avertizarea verbală  "Atenţie! Imagini care vă pot afecta 
emoţional",  iar la prezentarea imaginilor, acestea nu au conținut avertizarea scrisă, ce ar fi 
trebuit să se regăsească, afişată static şi lizibil.   

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a 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 
somaţie publică. 

  

În emisiunea EDIȚIE DE SEARĂ (Dezbatere electorală), difuzată în data de 
15.11.2020, în intervalul orar 19:00-20:45, au fost difuzate în mod repetat, pe 
parcursul discuțiilor cu invitații, imagini cu persoane care purtau 
combinezoane de protecție în timp ce transportau saci negri în interiorul 
cărora păreau a fi cadavre sau imagini cu interiorul unei încăperi de tip 
container în care erau așezați pe jos mai mulți asemenea saci. 

Imaginile au fost însoțite de avertizarea scrisă: ATENȚIE! IMAGINI CARE 
VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL. Înainte de difuzarea imaginilor, 
telespectatorii nu au fost avertizați verbal cu privire la impactul emoțional pe 
care acestea îl pot avea asupra telespectatorilor. 
• Numele și calitatea persoanelor invitate nu au fost vizibile pe ecran la 

momentul intervenției acestora. 
• EDIȚIE DE SEARĂ (Dezbatere electorală), 21:00-22:44 
În prima parte a emisiunii, au fost difuzate, în mod repetat, imagini blurate 

ușor în care se distinge corpul unei victime (posibil cadavru) a incendiului 
de la Secția ATI a Spitalului din Piatra Neamț. Imaginile au fost însoțite de 
avertizarea scrisă: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL. 
Înainte de difuzarea imaginilor, telespectatorii nu au fost avertizați verbal cu 
privire la impactul emoțional pe care acestea îl pot avea asupra 
telespectatorilor. 

A fost difuzat un colaj de imagini filmate după incendiul de Secția ATI a 
Spitalului Județean din Piatra Neamț, pe melodia „Suflete de slugă” interpretată 
de Florin Chilian, care a conținut imagini cu un sac negru în care părea că se 
află un cadavru, așezat de persoane care purtau combinezoane de protecție 
într-un sicriu aflat pe asfalt (imaginile respective au fost difuzate fără 
avertizare privind impactul emoțional). 
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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. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală S-TV 
281.6/09.06.2011 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-5/01.11.2011 pentru postul de 
televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea art. 29 
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 nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite pe postul 
ROMÂNIA 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 somaţie publică postul 

ROMÂNIA TV, deoarece câteva ediții de știri și dezbateri difuzate în zilele de 14 și 15 
noiembrie 2020, care au conținut informații și imagini referitoare la accidentul tragic de la 
Spitalul Județean din Piatra Neamț, au fost difuzate cu încălcarea art. 29 din Codul 
audiovizualului care obligă radiodifuzorii ca, în astfel de situații, ce pot avea un impact 
emoțional negativ asupra telespectatorilor, să îi înștiințeze pe aceștia printr-un mesaj 
verbal, mesaj ce trebuie postat și pe ecran în mod static și lizibil.” 

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

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 

 
Întocmit, 

Serviciul juridic, 
reglementări și relații europene 

 
Şef serviciu Dumitru Ciobanu 

 
 
 


