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DECIZIA 22/137
din 11 septembrie 2020
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
Administrația Națională a Penitenciarelor, autoritate administrativă subordonată
Ministerului Justiţiei, prin demersul nr. 10/2917 din 01 septembrie 2020, a solicitat suportul
Consiliului Audiovizualului la difuzarea, cu titlu gratuit, în serviciile de televiziune ale
furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția Republicii Moldova a spotului
cu privire la recrutarea şi selecţia candidaților care doresc să îndeplinească serviciul în sistemul
administrației penitenciare, realizat în limba română (durata: 30 sec.).
Spotul corespunde prevederilor Instrucțiunii privind mediatizarea campaniilor sociale,
adoptată prin Decizia nr. 6/35 din 04.03.2020.
Perioada de mediatizare: septembrie-decembrie 2020.
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. 10/2917 din 01 septembrie 2020 al Administrației Naționale
a Penitenciarelor (PRO (7) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, C. MIHALACHE, L.
MANOLE, I. ROBU, Iu. ROȘCA și A. URSU-ANTOCI).
1.1. A recomanda furnizorilor de servicii media de televiziune difuzarea, cu titlu gratuit,
a spotului cu privire la recrutarea şi selecţia candidaților care doresc să îndeplinească serviciul
în sistemul administrației penitenciare, realizat în limba română (durata: 30 sec.), pentru
perioada: septembrie-decembrie 2020 (PRO (7) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, C.
MIHALACHE, L. MANOLE, I. ROBU, Iu. ROȘCA și A. URSU-ANTOCI).
1.2. Materialul video va fi pus la dispoziția furnizorilor de servicii media de televiziune
de Administrația Națională a Penitenciarelor.
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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