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DECIZIA nr. 4/17
din 12 februarie 2018
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
I. Consiliul Național al Tineretului din Moldova, prin demersul nr. 016-18 din 30 ianuarie
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 spotului
social „U - Report”, realizat în limba română, în variantă audio și video (durata: 30 sec.).
U-Report – prima platformă de sondaje online destinată tinerilor, a fost lansată cu
susținerea UNICEF, și are ca scop încurajarea adolescenților și tinerilor să vorbească deschis
despre problemele lor și soluționarea acestora prin alertarea decidenților, liderilor politici,
Guvernului și altor entități responsabile de crearea unui mediu sănătos pentru tinerii cetățeni din
Republica Moldova.
Prezentă la ședință, reprezentanta Consiliului Național al Tineretului din Moldova,
Nicoleta Cîrlig, a solicitat perioada de mediatizare: 12 februarie – 31 mai 2018, propunere
acceptată de membrii CCA.
II. HelpAge International Moldova, printr-un demers din 06 februarie 2018, solicită
suportul Consiliului Coordonator al Audiovizualului în vederea mediatizării, cu titlu gratuit, la
posturile de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a 3 (trei) spoturi sociale
„Alătură-te în lupta contra abuzului asupra persoanelor în etate” (durata: 1,06 min., 56 sec. și 54
sec.), realizate în limba română. Perioada de mediatizare: 15 februarie – 15 iunie 2018.
Scopul campaniei sociale este asigurarea accesibilității și cunoașterii de către vârstnici a
drepturilor lor și a informațiilor despre cum pot cere ajutor în cazul în care devin victime ale
violenței.
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. 016-18 din 30 ianuarie 2018 al Consiliului Național al Tineretului
din Moldova (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V.
COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și O. GUȚUȚUI).
1.1. A recomanda posturilor de radio și televiziune aflate sub jurisdicția Republicii
Moldova difuzarea, cu titlu gratuit, a spotului social „U - Report”, realizat în limba română, în
variantă audio și video, pentru perioada 12 februarie – 31 mai 2018 (PRO – (8) UNANIM – D.
VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D.
CURNIC și O. GUȚUȚUI).
1.2. Materialele audio/video vor fi puse la dispoziția radiodifuzorilor de Consiliul Național
al Tineretului din Moldova.
2. A admite demersul din 06 februarie 2018 al HelpAge International Moldova (PRO – (8)
UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A.
COZMA, D. CURNIC și O. GUȚUȚUI).
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2.1. A recomanda posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova
difuzarea, cu titlu gratuit, a 3 (trei) spoturi sociale „Alătură-te în lupta contra abuzului asupra
persoanelor în etate”, realizate în limba română, pentru perioada 15 februarie – 15 iunie 2018
(PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și O. GUȚUȚUI).
2.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția radiodifuzorilor de către HelpAge
International Moldova.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția generală licențiere,
autorizare și monitorizare.
4. 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
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