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DECIZIA nr. 23/169
din 27 septembrie 2017
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
În contextul adoptării Legii integrității (nr. 82 din 25.05.2017) și a lansării Campaniei de
sensibilizare și informare publică cu genericul „Integritatea este libertate”, Centrul Național
Anticorupție al Republicii Moldova, prin demersul nr. 06/1-5417 din 19 septembrie 2017, solicită
respectuos suportul Consiliului Coordonator al Audiovizualului în vederea mediatizării, cu titlu
gratuit, la posturile de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a spotului social video
„Lecții de integritate” (01 min. 50 sec.) și a materialelor video informative: 1) Respectarea
regimului juridic al cadourilor (05 min. 14 sec.); 2) Transparența decizională și asigurarea
accesului la informații de interes public (04 min. 06 sec.); și 3) Angajarea în baza de merit și
integritate profesională (03 min. 54 sec.), în perioada octombrie 2017 – octombrie 2018.
Campania, realizată prin intermediul Proiectului de consolidare a funcțiilor de analiză și
prevenire a corupției a Centrului Național Anticorupție, cu suportul UNDP Moldova și asistența
financiară a Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei, are ca obiectiv cultivarea integrității
publice și a climatului de zero toleranță la corupție în entitățile publice din Republica Moldova, prin
creșterea încrederii societății în faptul că agenții publici își îndeplinesc misiunea în conformitate cu
interesul public, prin încurajarea denunțării actelor de corupție, precum și înlăturarea riscurilor de
corupție din entitățile publice cu sancționarea conducătorilor acestora pentru lipsă de integritate
profesională și instituțională, dar și a schimbării culturii comportamentale de oferire și luare de mită
pentru servicii administrative și publice.
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. 06/1-5417 din 19 septembrie 2017 al Centrului Național
Anticorupție al Republicii Moldova (PRO – (7) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D.
CIOCAN, I. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
1.1. A recomanda posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova difuzarea,
cu titlu gratuit, a spotului social video „Lecții de integritate” (01 min. 50 sec.) și a materialelor
video informative: 1) Respectarea regimului juridic al cadourilor (05 min. 14 sec.); 2)
Transparența decizională și asigurarea accesului la informații de interes public (04 min. 06 sec.);
și 3) Angajarea în baza de merit și integritate profesională (03 min. 54 sec.), în perioada octombrie
2017 – octombrie 2018 (PRO – (7) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, I.
COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
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1.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția radiodifuzorilor de către Centrul Național
Anticorupție al Republicii Moldova.
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
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