Decizia nr. 14/80 din 30 iunie 2020

CONSILIUL
AUDIOVIZUALULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA

THE AUDIOVISUAL
COUNCIL OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA

MD-2012, Chișinău, str. V. Pârcălab nr. 46
Tel.: (+373 22) 27-75-51, fax: (+373 22) 27-74-71

MD-2012, Chisinau, V. Parcalab str., № 46
Tel: (+373 22) 27-75-51, fax: (+373 22) 27-74-71

e-mail: office@cca.md, http://www.audiovizual.md

e-mail: office@cca.md, http://www.audiovizual.md

DECIZIA nr. 14/80
din 30 iunie 2020
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
I. Inspectoratul General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, prin demersul nr.
34/56-2080 din 10 iunie 2020, a solicitat suportul Consiliului Audiovizualului la mediatizarea,
cu titlu gratuit, în serviciile de televiziune ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați
în jurisdicția Republicii Moldova a unui spot cu caracter de prevenire a corupției, precum și de
conștientizare a necesității de manifestare a unui comportament integru în societate, cu
genericul „Ne dorim o copilărie frumoasă, iar pentru aceasta fiți integri” (durata: 02 min. 09
sec.).
Perioada de mediatizare: 01 iulie – 01 octombrie 2020.
În cadrul dezbaterilor publice, membra Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, a
optat pentru subtitrarea și interpretarea în limbaj mimico-gestual a spotului „Ne dorim o
copilărie frumoasă, iar pentru aceasta fiți integri”, care urmează a fi promovat la posturile de
televiziune din țară, pentru a asigura, în acest fel, incluziunea socială a persoanelor cu
deficiențe de auz și văz la informațiile cu caracter social. De asemenea, Lidia Viziru a solicitat
modificarea duratei spotului – până la maximum 01 min. 30 sec.
În cadrul ședinței, prin aplicația Viber, Ludmila Bragarenco, ofițer principal în Direcția
prevenirea corupției din cadrul Inspectoratului General al Poliției, a declarat că instituția pe
care o reprezintă va opera modificările solicitate de membrii Consiliului Audiovizualului și va
reveni cu varianta ajustată a spotului.
Membrii Consiliului Audiovizualului au decis, prin consens, amânarea examinării
demersului Inspectoratului General al Poliției de promovare a spotului „Ne dorim o copilărie
frumoasă, iar pentru aceasta fiți integri”, până la ajustarea acestuia în conformitate cu cerințele
enunțate supra.
II. Comisia Electorală Centrală, prin demersul nr. CEC 8/2356 din 23 iunie 2020, a
solicitat suportul Consiliului Audiovizualului la mediatizarea, cu titlu gratuit, în serviciile de
televiziune ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția Republicii
Moldova a unui spot grafic de sensibilizare a opiniei publice cu privire la modul și procedurile
de finanțare și raportare a partidelor politice și a campaniilor electorale. Spotul este realizat în
limbile română și rusă, interpretat în limbaj mimico-gestual și subtitrat în română și rusă
(durata: 01 min. 44 sec.).
Perioada de mediatizare: 01 iulie – 01 august 2020.
În timpul dezbaterilor publice, membrul Consiliului Audiovizualului, Corneliu
Mihalache, a declarat că spotul nu conține un mesaj de importanță socială pentru a fi înaintat
spre promovare la posturile de televiziune aflate în jurisdicția Republicii Moldova, accentuând
însă că Consiliul Audiovizualului a susținut, de fiecare dată, spoturile Comisiei Electorale
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Centrale în ceea ce privește informarea cetățenilor cu privire la procedura de vot în cadrul
campaniilor electorale.
În urma dezbaterilor publice și a procedurii de vot, demersul Comisiei Electorale
Centrale cu privire la mediatizarea, cu titlu gratuit, în serviciile de televiziune ale furnizorilor
de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția Republicii Moldova a unui spot grafic de
sensibilizare a opiniei publice cu privire la modul și procedurile de finanțare și raportare a
partidelor politice și a campaniilor electorale nu a întrunit numărul necesar de voturi – din cei
6 membri prezenți la ședință: 1 a votat PRO – D. VICOL; și 5 au votat CONTRA – T.
BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU.
III. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin demersul nr. 14040 din 10 iunie
2020, a solicitat suportul Consiliului Audiovizualului la mediatizarea, cu titlu gratuit, în
serviciile de televiziune ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția
Republicii Moldova a campaniei de admitere la Facultatea Transfrontalieră a Universității
„Dunărea de Jos” din Galați (un spot, realizat în limba română, interpretat în limbaj mimicogestual și subtitrat în limba rusă, durata: 50 sec.).
Perioada de mediatizare: 01 iulie – 15 septembrie 2020.
În cadrul dezbaterilor publice, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol,
a menționat că, în comparație cu universitățile din Republica Moldova, Facultatea
Transfrontalieră a Universității „Dunărea de Jos” din Galați nu oferă obligativitatea de a achita
contracte de studii, iar studenții care absolvesc ciclul de licență și de masterat devin posesori
ai unor diplome europene. Studiile în cadrul Facultății Transfrontaliere au loc la Chișinău,
Cahul și Bălți, iar studenții beneficiază de burse.
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, ale
Instrucțiunii privind mediatizarea campaniilor sociale, adoptată prin Decizia nr. 6/35 din
04.03.2020, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite demersul nr. 14040 din 10 iunie 2020 al Universității „Dunărea de Jos” din
Galați (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 televiziune difuzarea, cu titlu gratuit,
a campaniei de admitere la Facultatea Transfrontalieră a Universității „Dunărea de Jos” din
Galați (un spot, realizat în limba română, interpretat în limbaj mimico-gestual și subtitrat în
limba rusă, durata: 50 sec.), pentru perioada: 01 iulie – 15 septembrie 2020 (PRO – (6)
UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L.
VIZIRU).
1.2. Materialul video va fi pus la dispoziția furnizorilor de servicii media de televiziune
de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.
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
2 din 2

