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DECIZIA nr. 29/220
din 30 noiembrie 2017
Cu privire la modificarea și completarea Deciziei CCA nr. 1 din 25 ianuarie 2013 Cu privire
la difuzarea mesajelor de promovare a modului sănătos de viață
Având în vedere dubla calitate a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, de garant al
interesului public și de unică autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului, ținând cont
de atribuțiile care-i revin prin lege de a stabili norme de reglementare, precum și de necesitatea
respectării principiilor de protecție a sănătății și a modului sănătos de viață, în scopul informării și
asigurării educației pentru sănătate în mediul audiovizualului, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului a propus spre modificare și completare Decizia CCA nr. 1 din 25 ianuarie 2013,
Cu privire la difuzarea mesajelor de promovare a modului sănătos de viață.
În ședința publică a Consiliului Coordonator al Audiovizualului din 27 septembrie 2017,
prin Decizia nr. 23/166, a fost aprobat conceptual Proiectul Deciziei – „Cu privire la difuzarea
mesajelor de promovare a modului sănătos de viață”.
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea privind transparența în procesul
decizional, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a plasat pe pagina web și a solicitat părților
interesate: autorități publice, organizații de profil și persoane juridice din domeniul audiovizualului
(Biroul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în Republica Moldova, Casa Națiunilor Unite
(UNICEF) din Republica Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii
Moldova, „General Media Group Corp” SRL, ÎCS „Pro Digital” SRL, „Analiticmedia – Grup”
SA, ÎCS „JURNAL DE CHIȘINĂU PLUS” SRL, IPNA Compania „Teleradio-Moldova”)
prezentarea recomandărilor și opiniilor vizavi de proiectul înaintat spre dezbateri publice.
Propuneri și sugestii au parvenit de la: Casa Națiunilor Unite (UNICEF) din Republica
Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și IPNA
Compania „Teleradio-Moldova”.
În cadrul dezbaterilor publice, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului au
menționat că, dat fiind faptul că vaccinarea, ca metodă de prevenire a bolilor infecțioase grave,
necesită o abordare complexă și multi aspectuală, este oportun ca o astfel de campanie de
informare a populației cu privire la prevenția unor boli prin vaccinare să fie desfășurată de
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova. Drept urmare, membrii
CCA au decis excluderea lit. k) „vaccinarea este cea mai eficientă metodă de prevenire a unor
boli infecțioase grave”, considerând prematur lansarea propunerii de promovare a unui astfel de
mesaj.
Ținând cont de recomandările instituțiilor de profil, înaintate în cadrul consultărilor publice
și examinate în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind
transparența în procesul decizional, în temeiul prevederilor Convenției Europene cu privire la
Televiziunea Transfrontalieră, ale Directivei serviciilor mass-media audiovizuale nr. 2010/13/UE
a Parlamentului și Consiliului European din 10.03.2010 și ale Codului Audiovizualului nr. 260XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
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1. A modifica și completa Decizia CCA nr.1 din 25 ianuarie 2013 Cu privire la difuzarea
mesajelor de promovare a modului sănătos de viață, după cum urmează:
Articolul 1 se completează cu literele f), g), h), i) și j), cu următorul cuprins:
f) „Pentru o viață sănătoasă, hrăniți copilul la sân în primele 6 luni de viață”;
g) „Pentru o igienă orală corespunzătoare, spălați-vă pe dinți cel puțin de două ori pe zi”;
h) „Pentru o viață sănătoasă, spălați-vă cât mai frecvent pe mâini cu săpun”;
i) „Fumatul dăunează grav sănătății dumneavoastră și a celor din jur”;
j) „Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății” (Pro – (8) D. VICOL, O.
BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA, O. GUȚUȚUI și M.
ONCEANU-HADÂRCĂ ).
2. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a CCA.
PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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