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DECIZIA nr. 12/72
din 29 mai 2020
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
Narcoticii Anonimi, prin demersul nr. 03 din 18 mai 2020, a solicitat suportul
Consiliului Audiovizualului la mediatizarea, cu titlu gratuit, în serviciile de radiodifuziune
sonoră ale furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova a 4 spoturi de
informare despre ajutorul oferit de comunitatea non-comercială Narcoticii Anonimi
persoanelor dependente de consumul de droguri, întru prevenirea reluării şi formării
deprinderilor de viaţă fără droguri (1 spot audio în limba română, durata, 35 sec.; și 3 spoturi
în limba rusă, durata: 01 min. 06 sec., 31 și, respectiv, 39 sec.).
Perioada de mediatizare: 01 iunie – 31 decembrie 2020.
Ca urmare a dezbaterilor publice, în temeiul prevederilor art. 35 lit. f), art. 67 alin. (2)
lit. e) și art. 75 alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale, adoptat prin Legea nr. 174
din 08.11.2018, ale art. 21 din Legea nr. 1227 din 27.06.1997 – Cu privire la publicitate,
Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite demersul nr. 03 din 18 mai 2020 al Narcoticilor Anonimi (PRO – (6)
UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L.
VIZIRU).
1.1. A recomanda furnizorilor de servicii media de radiodifuziune sonoră difuzarea, cu
titlu gratuit, a 4 spoturi de informare despre ajutorul oferit de comunitatea non-comercială
Narcoticii Anonimi persoanelor dependente de consumul de droguri, întru prevenirea reluării
şi formării deprinderilor de viaţă fără de droguri (1 spot audio în limba română, durata, 35 sec.;
și 3 spoturi în limba rusă, durata: 01 min. 06 sec., 31 și, respectiv, 39 sec.), pentru perioada: 01
iunie – 31 decembrie 2020 (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C.
MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
1.2. Materialele audio vor fi puse la dispoziția furnizorilor de servicii media de
radiodifuziune sonoră de Narcoticii Anonimi.
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 Audiovizualului.

PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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