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DECIZIA nr. 7/41
din 14 martie 2018
Cu privire la examinarea demersului Biroului Relații Interetnice
În contextul prevederilor „Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de consolidare a
relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027”, aprobat de Guvernul Republicii
Moldova, Biroul Relații Interetnice, prin demersul nr. 02-60 din 13 martie 2018, a solicitat suportul
Consiliului Coordonator al Audiovizualului în vederea mediatizării, cu titlu gratuit, la posturile de
televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a celei de a XIV-a ediții a evenimentului culturalartistic „Un Mărțișor în dar pentru Femei” (durata: 02 ore).
Perioada de mediatizare: 15 martie – 30 aprilie 2018.
Solicitarea vine în concordanță cu obiectivele strategice ale „Planului de acțiuni privind
implementarea Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 20172027”, care prevede îmbunătățirea procesului de reflectare în mass-media (programe TV) a diversității
etnice, culturale și lingvistice, destinate întregii populații, și nu numai, în programele destinate
minorităților naționale.
Este de menționat că Elena Ter, autoarea, organizatoarea și regizoarea evenimentului culturalartistic „Un Mărțișor în dar pentru Femei”, prin scrisoarea f/nr. din 13 martie 2018, a acordat dreptul de
difuzare multiplă la toate posturile de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a emisiunii
sus-menționate.
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. 02-60 din 13 martie 2018 al Biroului Relații Interetnice din Republica
Moldova (PRO – (7) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu.
COLESNIC, A. COZMA și D. CURNIC).
1.1. A recomanda posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova difuzarea, cu
titlu gratuit, a celei de a XIV-a ediții a evenimentului cultural-artistic „Un Mărțișor în dar pentru Femei”,
pentru perioada: 15 martie – 30 aprilie 2018 (PRO – (7) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T.
BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA și D. CURNIC).
1.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția radiodifuzorilor de către Asociația Obștească „Plai
Înfloritor”, organizatoarea evenimentului.
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
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