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DECIZIA nr. 15/97
din 22 mai 2018
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
I. În contextul Zilei mondiale a donatorilor de sânge – zi dedicată persoanelor care donează sânge
din proprie voință, celebrată anual la 14 iunie, Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, prin demersul
nr. 01-14/307 din 25 aprilie 2018, solicită suportul Consiliului Coordonator al Audiovizualului în
vederea mediatizării, cu titlu gratuit, la posturile de radio și televiziune aflate sub jurisdicția Republicii
Moldova a 3 spoturi video „Ajută-i și pe alții să fie aici. Donează sânge! Dăruiește o viață!” (durata:
45 sec., 45 sec. și 30 sec.) și 3 spoturi în format audio (durata: 03 min. 05 sec., 45 sec. și 30 sec.),
realizate în limbile română și rusă.
Perioada de mediatizare: 30 mai – 30 iunie 2018.
Spotul are drept scop de a încuraja persoanele care vor lua o decizie de înaltă valoare civică de a
dona sânge pentru necesitățile comunității.
II. Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”, prin demersul nr. 01-637 din 03 mai
2018, solicită suportul Consiliului Coordonator al Audiovizualului în vederea mediatizării, cu titlu
gratuit, la posturile de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a spotului cu genericul
„Inginerii creează viitorul”, realizat în limba română (durata: 30 sec.).
Prin demersul DPA nr. B-1045/18 din 18 mai 2018, Președintele Parlamentului Republicii
Moldova, Andrian Candu, întru susținerea demersului Universității Tehnice din Moldova de a promova
inițiativa de lansare a spotului cu denumirea „Inginerii creează viitorul” – un material video cu impact
social de promovare a ingineriei în cadrul tinerilor din Moldova, ingineria fiind apreciată ca un
catalizator puternic pentru dezvoltarea sectoarelor economiei naționale, UTM fiind unica instituție
superioară de învățământ din Moldova cu specializare în domeniul dat, fapt ce nu creează concurență
neloială față de alte instituții superioare prin difuzarea spotului video, solicită suportul Consiliului
Coordonator al Audiovizualului pentru mediatizarea acestui spot sub formă de pastilă informativă la
posturile naționale TV, în perioada iunie-august 2018.
Prezentă la ședință, Natalia Șestenco, reprezentantul Instituției Publice „Universitatea Tehnică a
Moldovei”, a propus perioada de mediatizare: 30 iunie – 31 august 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 nr. 01-14/307 din 25 aprilie 2018 al Centrului Național de Transfuzie a
Sângelui.
1.1. A recomanda posturilor de radio și de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova
difuzarea, cu titlu gratuit, a 3 spoturi video „Ajută-i și pe alții să fie aici. Donează sânge! Dăruiește o
viață!” (durata: 45 sec., 45 sec. și 30 sec.) și 3 spoturi audio (durata: 03 min. 05 sec., 45 sec. și 30 sec.),
realizate în limbile română și rusă, pentru perioada: 30 mai – 30 iunie 2018 (PRO – (9) UNANIM – D.
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VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC,
C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
1.2. Materialele audio/video vor fi puse la dispoziția radiodifuzorilor de către Centrul Național de
Transfuzie a Sângelui.
2. A admite demersul nr. 01-637 din 03 mai 2018 al Instituției Publice „Universitatea Tehnică a
Moldovei” (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 spotului cu genericul „Inginerii creează viitorul”, realizat în limba română (durata: 30
sec.), pentru perioada: 30 iunie – 31 august 2018 (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 Instituția Publică
„Universitatea Tehnică a Moldovei”.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția generală licențiere, autorizare
și monitorizare.
4. 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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