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DECIZIA nr. 30/189
din 15 noiembrie 2018
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
I. În vederea realizării politicii statului de prevenire și combatere a consumului și comerțului ilicit
de droguri și substanțe psihotrope, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prin demersul
nr. 38/284 din 02 noiembrie 2018, solicită suportul Consiliului Coordonator al Audiovizualului în
vederea mediatizării, cu titlu gratuit, la posturile de televiziune și radio aflate sub jurisdicția Republicii
Moldova a campaniei informaționale „Alege viața” – 1 spot realizat în limbile română și rusă (durata: 50
sec.).
Deși în demers este indicat: la posturile de televiziune și radio și în limbile română și rusă, spre
mediatizare a fost prezentată doar varianta video în limba română.
Perioada de mediatizare: noiembrie-decembrie 2018.
În urma vizualizării spotului, membrii CCA au declarat că spotul contravine Deciziei CCA nr. 98
din 19.07.2012 – Cu privire la clasificarea programelor audiovizuale în scopul protecţiei copiilor. Drept
urmare, membrii Consiliului le-au recomandat reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne, prezenți
la ședință, să modifice spotul astfel încât acesta să corespundă legislației audiovizuale și naționale cu
privire la protecția copilului în programele TV și radio. Respectiv, examinarea campaniei informaționale
„Alege viața” a fost, prin consens, amânată.
II. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, prin demersul nr. 27/143332
din 01 noiembrie 2018, solicită suportul Consiliului Coordonator al Audiovizualului în vederea
mediatizării, cu titlu gratuit, la posturile de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a unui
spot de informare a consumatorilor asupra produselor și serviciilor ce prezintă riscuri pentru sănătatea și
securitatea lor, realizat în limba română (durata: 41 sec.).
Perioada de mediatizare: 15 noiembrie – 15 martie 2018.
III. Asociația Presei Independente, printr-un demers f/nr. din 31 octombrie 2018, solicită suportul
Consiliului Coordonator al Audiovizualului în vederea mediatizării, cu titlu gratuit, la posturile de
televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a unui spot video social de informare și educare a
cetățenilor cum să se protejeze de informațiile false și manipulatorii, realizat în limba română cu
subtitrare în limba rusă (durata: 02 min. 27 sec.).
Perioada de mediatizare nu a fost indicată.
Prezent la ședință, reprezentantul Asociației Presei Independente, Ion Mazur, a propus perioada
de mediatizare: 16 noiembrie 2018 – 16 aprilie 2019, propunere acceptată de membrii CCA.
IV. Comunitatea Alcoolicilor Anonimi, prin demersul nr. 1 din 20 octombrie 2018, solicită
suportul Consiliului Coordonator al Audiovizualului în vederea mediatizării, cu titlu gratuit, la posturile
de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a unui spot video, realizat în limbile română și
rusă (durata: 31 sec.).
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Perioada de mediatizare: 15 noiembrie 2018 – 15 noiembrie 2019.
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. 27/143332 din 01 noiembrie 2018 al Agenției pentru Protecția
Consumatorilor și Supravegherea Pieței (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T.
BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
1.1. A recomanda posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova difuzarea, cu
titlu gratuit, a unui spot de informare a consumatorilor asupra produselor și serviciilor ce prezintă riscuri
pentru sănătatea și securitatea lor, realizat în limba română (durata: 41 sec.), pentru perioada: 15
noiembrie – 15 martie 2018 (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V.
COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
1.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția radiodifuzorilor de către Agenția pentru Protecția
Consumatorilor și Supravegherea Pieței.
2. A admite demersul f/nr. din 31 octombrie 2018 al Asociației Presei Independente (PRO – (9)
UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA,
D. CURNIC, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
2.1. A recomanda posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova difuzarea, cu
titlu gratuit, a unui spot video social de informare și educare a cetățenilor cum să se protejeze de
informațiile false și manipulatorii, realizat în limba română cu subtitrare în limba rusă (durata: 02 min.
27 sec.), pentru perioada: 16 noiembrie 2018 – 16 aprilie 2019 (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, O.
BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC, C. DUCA
și O. GUȚUȚUI).
2.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția radiodifuzorilor de către Asociația Presei
Independente.
3. A admite demersul nr. 1 din 20 octombrie 2018 al Comunității Alcoolicilor Anonimi (PRO –
(8) – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC, C. DUCA
și O. GUȚUȚUI).
3.1. A recomanda posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova difuzarea, cu
titlu gratuit, a unui spot video, realizat în limbile română și rusă (durata: 31 sec.), pentru perioada: 15
noiembrie 2018 – 15 noiembrie 2019 (PRO – (8) – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
3.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția radiodifuzorilor de către Comunitatea Alcoolicilor
Anonimi.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția generală licențiere, autorizare
și monitorizare.
5. 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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