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DECIZIA nr. 24/167
din 28 septembrie 2018
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
I. În contextul Zilei Naționale a Vinului, care va avea loc pe 6 și 7 octombrie 2018,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, prin demersul
nr. 01/01-4443 din 20 septembrie 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 unui spot video și audio, realizat în limbile română și rusă
(durata: 40 sec.).
Cu genericul „Vin din sufletul Moldovei”, cea de-a 17-a ediție a Zilei Naționale a Vinului
își propune să promoveze vinurile moldovenești cu Indicație Geografică Protejată – o garanție a
calității acestora. Scopul este de a consolida imaginea sărbătorii, respectiv a țării, care, în final, să
genereze susținerea și facilitarea procesului de includere a Republicii Moldova în Itinerarul
Internațional al Vinului. Nu mai puțin important este și obiectivul de promovare a culturii
consumului moderat și conștiincios al vinului îmbuteliat de calitate și familiarizarea publicului
larg cu întregul proces de producere a vinului: de la struguri până la gust.
Prezentă la ședință, Daniela Donțu, expertă media la Oficiul Național al Viei și Vinului,
a propus perioada de mediatizare: 28 septembrie – 07 octombrie 2018, propunere acceptată de
membrii CCA.
Subsecvent, este de menționat că cele 4 logouri plasate la sfârșitul spotului nu sunt mărci
comerciale, ci reprezintă cele 4 regiuni vitivinicole cu Indicație Geografică Protejată ale Republicii
Moldova.
II. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), prin demersul nr. 75/18 din 25
septembrie 2018, solicită suportul Consiliului Coordonator al Audiovizualului în vederea
mediatizării, cu titlu gratuit, la posturile de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a
două spoturi: „Redacția în impas” și „Corupția ucide – la propriu!”, realizate în limba română,
cu subtitrare în limba rusă (durata: 51 sec. și, respectiv, 01 min. 07 sec.).
Perioada de mediatizare: 28 septembrie – 28 decembrie 2018.
Spoturile sociale au fost realizate în cadrul proiectului „Consolidarea societății civile din
Moldova pentru a cere justiție” și au drept scop sporirea nivelului de informare, conștientizare și
responsabilizare a cetățenilor cu privire la consecințele pe care le comportă săvârșirea faptelor de
corupție și, totodată, va determina cetățenii să evite înfăptuirea actelor de corupție a căror urmări
lovesc în societate și nu-i ocolesc nici pe autori.
În cadrul dezbaterilor publice, membrul CCA, Dorina Curnic, a recomandat realizatorilor
spoturilor să mărească caracterele titrelor inserate în spoturi, pentru a fi mai accesibile persoanelor
cu deficiențe de văz.
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
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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. 01/01-4443 din 20 septembrie 2018 al Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.
1.1. A recomanda posturilor de televiziune și radio aflate sub jurisdicția Republicii
Moldova difuzarea, cu titlu gratuit, a unui spot, în format video și audio, realizat în limbile română
și rusă (durata: 40 sec.), pentru perioada: 28 septembrie – 07 octombrie 2018 (PRO – (8) – D.
VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D.
CURNIC și C. DUCA).
1.2. Materialele video și audio vor fi puse la dispoziția radiodifuzorilor de către Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.
2. A admite demersul nr. 75/18 din 25 septembrie 2018 al Centrului de Resurse Juridice
din Moldova.
2.1. A recomanda posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova
difuzarea, cu titlu gratuit, a două spoturi: „Redacția în impas” și „Corupția ucide – la propriu!”,
realizate în limba română, cu subtitrare în limba rusă (durata: 51 sec. și, respectiv, 01 min. 07 sec.),
pentru perioada: 28 septembrie – 28 decembrie 2018 (PRO – (8) – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ,
T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și C. DUCA).
2.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția radiodifuzorilor de către Centrul de Resurse
Juridice din Moldova.
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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