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DECIZIA nr. 56/188
din 04 noiembrie 2019
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
Guvernatorul UTA Găgăuzia, Irina Vlah, prin demersul nr. 809 din 31 octombrie 2019, a
solicitat suportul Consiliului Audiovizualului în vederea mediatizării, cu titlu gratuit, în serviciile
de televiziune ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția Republicii
Moldova a unui spot de informare a cetățenilor despre tradiționalul Festival al vinului Gagauz
Șarap Yortusu.
Spotul este realizat în limbile română și rusă, cu durata: 01 min. 57 sec.
Perioada de mediatizare: 04-10 noiembrie 2019.
În cadrul dezbaterilor publice, membra Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, a
solicitat operarea unor modificări în spot: prezentarea corectă a denumirii regiunii Găgăuzia –
Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, precum și excluderea bărbatului cu torsul dezgolit.
Prezentă la ședință, reprezentanta Comitetului organizatoric al UTA Găgăuzia, Marianna
Radu, a declarat că va încerca să identifice soluții pentru a definitiva spotul în concordanță cu
sugestiile enunțate de membra CA.
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, Consiliul
Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite demersul nr. 809 din 31 octombrie 2019 al guvernatorului UTA Găgăuzia,
Irina Vlah (PRO – (7) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, O. GUȚUȚUI, C.
MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
1.1. A recomanda furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția Republicii
Moldova difuzarea, cu titlu gratuit, a unui spot de informare a cetățenilor despre tradiționalul
Festival al vinului Gagauz Șarap Yortusu (durata: 01 min. 57 sec.), realizat în limbile română și
rusă pentru perioada: 04-10 noiembrie 2019 (PRO – (7) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A.
COZMA, O. GUȚUȚUI, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
1.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția furnizorilor de servicii media audiovizuale
de Comitetul organizatoric al UTA Găgăuzia.
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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