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DECIZIA nr. 29/221
din 30 noiembrie 2017

Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
I. Parlamentul Republicii Moldova, prin demersul DDP/C7 nr. 115 din 24 noiembrie 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 pentru Siguranța Rutieră, în acest sens fiind elaborat un spot video în limba română cu
subtitrare în limba rusă (durata: 30 sec.), pentru perioada decembrie 2017 – februarie 2018.
Spotul are drept scop sensibilizarea șoferilor asupra necesității respectării regimului de
viteză, cuplarea centurii de siguranță și transportarea copiilor în scaune auto, dar și a societății
asupra nevoii de asigurare a mijloacelor de adaptare a sistemului de reținere pentru copii, astfel
încât călătoriile pentru ei să fie mai sigure.
II. Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, marcată anual pe data de 3
decembrie, Asociația „Motivație”, prin demersul nr. 11-007 din 17 noiembrie 2017, 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 dedicat
promovării abilităților și capacităților de lucru ale persoanelor cu dizabilități, realizat în limba
română (durata: 53 sec.), pentru perioada 27 noiembrie – 10 decembrie 2017.
Spotul informează societatea că persoanele cu dizabilități au capacități și abilități de muncă,
își doresc să muncească și să fie membri activi și cu drepturi depline. Totodată, spotul vizează
direct angajatorii în vederea responsabilizării acestora să angajeze persoane cu dizabilități,
indiferent de tipul de dizabilitate, dar conform abilităților lor. Astfel, spotul constituie o ocazie
pentru o schimbare de atitudine față de persoanele cu dizabilități prin eliminarea barierelor și a
stereotipurilor în ceea ce privește implicarea lor în diverse sfere de activitate și de promovare în
susținerea demnității, a drepturilor și a bunăstării acestora.
În cadrul dezbaterilor publice, după vizualizarea spotului social dedicat promovării
abilităților și capacităților de lucru ale persoanelor cu dizabilități, membrii CCA au decis
propunerea spre mediatizare pentru o perioadă de 3 luni: 01 decembrie 2017 – 28 februarie 2018.
III. În contextul Campaniei naționale 16 Zile de activism împotriva violenței în bază de gen,
Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitatea Femeilor (Un Women), prin
demersul nr. 2017-11-6.1 (MV) din 06 noiembrie 2017, solicită suportul Consiliului Coordonator
al Audiovizualului în vederea mediatizării, cu titlu gratuit, la posturile de televiziune aflate sub
jurisdicția Republicii Moldova a trei spoturi sociale despre prevenirea și combaterea violenței față
de femei și fete, realizate în limba română (durata: până la 45 sec.), pentru perioada 20 noiembrie
– 20 decembrie 2017.
Spoturile informează publicul despre gravitatea problemei, cheamă populația să se implice
și să apeleze la serviciile existente pentru informații și suport în cazuri de violență. Spoturile au
fost realizate de UN Women, cu suportul financiar al Guvernului Suediei.
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În cadrul dezbaterilor publice, după vizualizarea spoturilor sociale despre prevenirea și
combaterea violenței față de femei și fete, membrii CCA au decis să propună spre mediatizare
spoturile pentru două perioade: 01-31 decembrie 2017 și 01-28 februarie 2018. Totodată, spotul
cu durata de 35 sec. urmează a fi difuzat după ora 20.00, pentru a nu afecta dezvoltarea emoțională
și comportamentală a minorilor.
IV. Asociația Națională pentru Turism Receptor din Moldova și Proiectul de Competitivitate
din Moldova, printr-un demers fără număr din 23 noiembrie 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 promovare a Republicii Moldova ca
destinație turistică, intitulată „Fii Oaspetele Nostru!” (sau „Be Our Guest”), în acest scop fiind
elaborat un spot video (durata: 50 sec.), pentru perioada 22 noiembrie – 15 decembrie 2017.
Campania de țară are drept scop încurajarea turismului domestic, cât și motivarea oamenilor
de a se mândri cu locurile și experiențele frumoase pe care Moldova le poate oferi. Nimeni nu
poate promova Moldova mai bine și mai frumos decât propriii săi cetățeni.
În cadrul dezbaterilor publice, după vizualizarea spotului de promovare a Republicii
Moldova ca destinație turistică, intitulată „Fii Oaspetele Nostru!”, membrii CCA au optat pentru
varianta integrală a spotului – de 02 min. 40 sec. și perioada de mediatizare: 01 decembrie 2017 –
31 ianuarie 2018.
V. Consiliul Superior al Magistraturii, prin demersul nr. 3113m/i din 01 noiembrie 2017,
solicită suportul Consiliului Coordonator al Audiovizualului în vederea mediatizării, cu titlu
gratuit, la posturile de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a spotului „Demnitate
și Onoare”, în scopul sensibilizării publicului cu privire la onoarea și demnitatea celor care
profesează meseriile pentru care se depune jurământul de onoare: salvatori, militari, medici,
judecători, realizat în limba română (durata: 01 min.), pentru perioada noiembrie 2017 – noiembrie
2018.
Prezent la ședință, reprezentantul Consiliului Superior al Magistraturii a solicitat perioada
de mediatizare: 15 decembrie 2017 – 30 noiembrie 2018, propunere acceptată de membrii CCA.
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 DDP/C7 nr. 115 din 24 noiembrie 2017 al Parlamentului Republicii
Moldova (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC,
A. COZMA, C. DUCA, O. GUȚUȚUI și M. ONCEANU-HADÂRCĂ).
1.1. A recomanda posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova
difuzarea, cu titlu gratuit, a spotului social din cadrul Campaniei de informare pentru Siguranța
Rutieră, realizat în limba română cu subtitrare în limba rusă, pentru perioada decembrie 2017 –
februarie 2018 (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA, O. GUȚUȚUI și M. ONCEANU-HADÂRCĂ).
1.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția radiodifuzorilor de către Parlamentul
Republicii Moldova.
2. A admite demersul nr. 11-007 din 17 noiembrie 2017 al Asociației „Motivație” (PRO –
(8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C.
DUCA, O. GUȚUȚUI și M. ONCEANU-HADÂRCĂ).
2.1. A recomanda posturilor de radio și televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova
difuzarea, cu titlu gratuit, a spotului social dedicat promovării abilităților și capacităților de lucru
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ale persoanelor cu dizabilități, realizat în limba română, pentru perioada 01 decembrie 2017 – 28
februarie 2018 (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA, O. GUȚUȚUI și M. ONCEANU-HADÂRCĂ).
2.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția radiodifuzorilor de către Asociația
„Motivație”.
3. A admite demersul nr. 2017-11-6.1 (MV) din 06 noiembrie 2017 înaintat de Entitatea
Națiunilor Unite pentru Egalitate de gen și Abilitatea Femeilor (Un Women) (PRO – (8) UNANIM
– D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA, O.
GUȚUȚUI și M. ONCEANU-HADÂRCĂ).
3.1. A recomanda posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova
difuzarea, cu titlu gratuit, a trei spoturi sociale despre prevenirea și combaterea violenței față de
femei și fete, realizate în limba română, pentru perioadele: 01-31 decembrie 2017 și 01-28
februarie 2018 (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA, O. GUȚUȚUI și M. ONCEANU-HADÂRCĂ).
3.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția radiodifuzorilor de către Entitatea Națiunilor
Unite pentru Egalitate de gen și Abilitatea Femeilor (Un Women).
4. A admite demersul fără număr din 23 noiembrie 2017 al Asociației Naționale pentru
Turism Receptor din Moldova și Proiectul de Competitivitate din Moldova (PRO – (7) – D.
VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA și O.
GUȚUȚUI).
4.1. A recomanda posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova
difuzarea, cu titlu gratuit, a spotului social „Fii Oaspetele Nostru!” (sau „Be Our Guest”), realizat
în limba română, pentru perioada 01 decembrie 2017 – 31 ianuarie 2018 (PRO – (7) – D. VICOL,
O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
4.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția radiodifuzorilor de către Asociația Națională
pentru Turism Receptor din Moldova și Proiectul de Competitivitate din Moldova.
5. A admite demersul nr. 3113m/i din 01 noiembrie 2017 al Consiliului Superior al
Magistraturii (PRO – (6) – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A.
COZMA și C. DUCA; CONTRA – (1) – O. GUȚUȚUI).
5.1. A recomanda posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova
difuzarea, cu titlu gratuit, a spotului „Demnitate și Onoare”, în scopul sensibilizării publicului cu
privire la onoarea și demnitatea celor care profesează meseriile pentru care se depune jurământul
de onoare: salvatori, militari, medici, judecători, pentru perioada 15 decembrie 2017 – 30
noiembrie 2018 (PRO – (6) – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A.
COZMA și C. DUCA; CONTRA – (1) – O. GUȚUȚUI).
5.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția radiodifuzorilor de către Consiliul Superior
al Magistraturii.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția generală licențiere,
autorizare și monitorizare.
7. 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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