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DECIZIA nr. 10/62
din 17 aprilie 2018
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
În conformitate cu prevederile Legii nr. 174 din 25.07.2014 cu privire la organizarea și
funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112, precum și a Programului
național privind implementarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112, aprobat prin
HG nr. 241 din 03.03.2016, Guvernul Republicii Moldova a lansat, începând cu data de 29.03.2018,
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112.
Astfel, Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, prin demersul nr. 08-3409
din 30 martie 2018, solicită suportul Consiliului Coordonator al Audiovizualului în vederea
mediatizării, cu titlu gratuit, la posturile de radio și televiziune aflate sub jurisdicția Republicii
Moldova a unui spot de informare a populației privind avantajele numărului unic pentru apeluri de
urgență 112, în format audio și video, realizat în limba română (durata: 35 sec.).
Obiectivul urmărit este asigurarea unui nivel sporit de siguranță și protecție a populației pe
întreg teritoriul Republicii Moldova. Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 va asigura
un „ghișeu unic” pentru preluarea și gestionarea apelurilor de urgență, coordonarea și sincronizarea
activităților serviciilor specializate de urgență (901, 902, 903), alertarea și implicarea simultană a
acestora.
Prezent la ședință, reprezentantul Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii
Moldova, Andrei Cușcă, a propus perioada de mediatizare: 01 mai – 30 iunie 2018, propunere
acceptată de membrii CCA.
Ca urmare a dezbaterilor publice, în conformitate cu cele menționate mai sus și în temeiul
prevederilor art. 39, 40, 41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 și ale Statutului
CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite demersul nr. 08-3409 din 30 martie 2018 al Ministerului Economiei și
Infrastructurii al Republicii Moldova (PRO – (7) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T.
BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, D. CURNIC și O. GUȚUȚUI).
1.1. A recomanda posturilor de radio și de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii
Moldova difuzarea, cu titlu gratuit, a unui spot social de informare a populației privind avantajele
numărului unic pentru apeluri de urgență 112, în format audio și video, realizat în limba română
(durata: 35 sec.), pentru perioada: 01 mai – 30 iunie 2018 (PRO – (7) UNANIM – D. VICOL, O.
BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, D. CURNIC și O. GUȚUȚUI).
1.2. Materialele video/audio vor fi puse la dispoziția radiodifuzorilor de către Ministerul
Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova.

1 din 2

Decizia nr. 10/62 din 17 aprilie 2018
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția generală licențiere,
autorizare și monitorizare.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL

2 din 2

