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DECIZIA nr. 25/167
din 01 octombrie 2020
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
Asociația Obștească „Altruism”, prin demersul f/nr. din 28 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 2 spoturi
realizate în cadrul proiectului ,,Tu nu ești singur”, care are menirea să ofere sprijin persoanelor cel
mai grav afectate emoțional de pandemia COVID-19, realizate în limba română, cu subtitrare în
limba română și interpretate în limbaj mimico-gestual (durata: 01 min. 25 sec. și, respectiv, 01 min.
08 sec.).
Spoturile corespund prevederilor Instrucțiunii privind mediatizarea campaniilor sociale,
adoptată prin Decizia nr. 6/35 din 04.03.2020.
Perioada de mediatizare solicitată: începând cu 10 octombrie – Ziua Internațională a
Sănătății Mintale.
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 f/nr. din 28 septembrie 2020 al Asociației Obștești „Altruism” (PRO
(6) – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, L. MANOLE, A. URSU-ANTOCI și L. VIZIRU;
CONTRA (3) – C. MIHALACHE, I. ROBU și Iu. ROȘCA).
1.1. A recomanda furnizorilor de servicii media de televiziune difuzarea, cu titlu gratuit, a 2
spoturi realizate în cadrul proiectului ,,Tu nu ești singur”, care are menirea să ofere sprijin
persoanelor cel mai grav afectate emoțional de pandemia COVID-19, realizate în limba română, cu
subtitrare în limba română și interpretate în limbaj mimico-gestual (durata: 01 min. 25 sec. și,
respectiv, 01 min. 08 sec.), pentru perioada: 10 octombrie – 10 noiembrie 2020 (PRO (6) – D.
VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, L. MANOLE, A. URSU-ANTOCI și L. VIZIRU; CONTRA
(3) – C. MIHALACHE, I. ROBU și Iu. ROȘCA).
1.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția furnizorilor de servicii media de televiziune
de Asociația Obștească „Altruism”.
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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