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DECIZIA nr. 47/156
din 03 octombrie 2019
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
Societatea pe Acțiuni „Termoelectrica”, prin demersul nr. 79/547 din 27 septembrie 2019,
solicită suportul Consiliului Audiovizualului în vederea mediatizării, cu titlu gratuit, la posturile de
televiziune și radio aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a campaniei de informare și sensibilizare
a cetățenilor despre noile oportunități, beneficii și avantajele încălzirii centralizate eficiente și
securității energetice a consumatorilor din mun. Chișinău și suburbiile acestuia – 1 spot în format video
și audio, realizat în limba română cu subtitrare în limba rusă (durata: 01 min.).
Perioada de mediatizare nu a fost indicată.
În timpul dezbaterilor publice, membrii Consiliului Audiovizualului au menționat că spotul
prezentat conține elemente de comunicare comercială audiovizuală care promovează direct serviciile
și imaginea SA „Termoelectrica” – societate pe acțiuni care prestează anumite servicii ce generează
venituri și intră în concurență cu alți agenți economici.
În cadrul procedurii de vot, demersul Societății pe Acțiuni „Termoelectrica” cu privire la
difuzarea, cu titlu gratuit, în serviciile de televiziune ale furnizorilor de servicii media audiovizuale a
campaniei de informare și sensibilizare a cetățenilor despre noile oportunități, beneficii și avantajele
încălzirii centralizate eficiente și securității energetice a consumatorilor nu a acumulat numărul necesar
de voturi (PRO – (0); CONTRA – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, O.
GUȚUȚUI, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
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, aprobat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018,
ale art. 21 din Legea nr. 1227 din 27.06.1997 – Cu privire la publicitate, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A respinge demersul nr. 79/547 din 27 septembrie 2019 al Societății pe Acțiuni
„Termoelectrica”.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția generală licențiere,
autorizare și monitorizare.
3. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.

PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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