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DECIZIA nr. 27/196
din 07 noiembrie 2017
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
I. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, prin demersul nr. 07-6/300-2229 din 31
octombrie 2017, solicită suportul Consiliului Coordonator al Audiovizualului în vederea mediatizării,
cu titlu gratuit, la posturile de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a două spoturi
sociale privind Linia verde – telefonul de încredere a copilului (durata: 01 min. 34 sec.) și Avocatul
poporului pentru protecția drepturilor copilului (durata: 30 sec.), realizate în limbile română și rusă,
pentru perioadele: 06-18 noiembrie 2017 sau 13-24 noiembrie 2017.
Este de menționat că pe data de 16 noiembrie 2017, Avocatul Poporului pentru drepturile
copilului va organiza un forum de discuții cu genericul „Implicarea copiilor și tinerilor în
monitorizarea recomandărilor Comitetului ONU pentru drepturile copilului” – un format de dialog
deschis cu tinerii și copiii la diverse teme de actualitate, în acest context, se solicită mediatizarea
spoturilor.
În cadrul discuțiilor publice, membrii CCA au menționat că spoturile sociale promovează
mesajul de a proteja copiii și, totodată, de sensibilizare a opiniei publice asupra problemelor existente
în domeniul protecției copiilor și a celor legate de mediul în care aceștia trăiesc și se dezvoltă.
Acționând în interesul superior al copilului, membrii Consiliului au decis să prelungească perioada de
mediatizare: 07-30 noiembrie 2017.
II. Agenția pentru Eficiență Energetică din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii al
Republicii Moldova, prin demersul nr. 25-629 din 02 octombrie 2017, solicită suportul Consiliului
Coordonator al Audiovizualului în vederea mediatizării, cu titlu gratuit, la posturile de televiziune
aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a campaniei de informare a populației privind măsurile de
eficientizare a consumului de energie electrică și termică în sezonul rece, în acest sens fiind elaborat
un spot video (durata: 45 sec.), pentru perioada 09 noiembrie 2017 – 01 februarie 2018.
Campania de informare are caracter social și are ca scop sensibilizarea cetățenilor în legătură cu
posibilitățile de economisire a mijloacelor financiare pentru agentul termic și electric.
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. 07-6/300-2229 din 31 octombrie 2017 al Avocatului Poporului pentru
drepturile copilului (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A.
COZMA, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
1.1. A recomanda posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova difuzarea,
cu titlu gratuit, două spoturi sociale privind Linia verde – telefonul de încredere a copilului și
Avocatul poporului pentru protecția drepturilor copilului, realizate în limbile română și rusă, pentru
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perioada 07-30 noiembrie 2017 (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
1.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția radiodifuzorilor de către Avocatul Poporului
pentru drepturile copilului.
2. A admite demersul nr. 25-629 din 02 octombrie 2017 al Agenției pentru Eficiență Energetică
din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova (PRO – (6) UNANIM –
D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
2.1. A recomanda posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova difuzarea,
cu titlu gratuit, a campaniei de informare a populației privind măsurile de eficientizare a consumului
de energie electrică și termică în sezonul rece, pentru perioada 09 noiembrie 2017 – 01 februarie
2018 (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA
și O. GUȚUȚUI).
2.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția radiodifuzorilor de către Agenția pentru
Eficiență Energetică din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii 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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