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DECIZIA nr. 8/54
din 27 aprilie 2017

Cu privire la mediatizarea
campaniei „Presa echilibrează genul!”
La 12 aprilie 2017, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) a parvenit
demersul f/nr. al Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI), prin care informează Consiliul că a
lansat, în luna aprilie, campania „Presa echilibrează genul!”, care are drept scop promovarea
modelelor pozitive de implicare a femeilor şi bărbaţilor şi combaterea stereotipurilor de gen prin
intermediul mass-media.
Campania include mai multe activităţi, printre care şi realizarea a 20 de emisiuni intitulate
„Împărţit la doi”, care se vor referi la diferite aspecte legate de problematica de gen şi vor veni cu o
abordare specifică de implicare a femeilor şi bărbaţilor. Emisiunile au o durată de pînă la 20 de
minute fiecare şi vor fi lansate în perioada aprilie 2017 – februarie 2018.
În acest sens, Centrul pentru Jurnalism Independent solicită suportul Consiliului Coordonator
al Audiovizualului în vederea difuzării, cu titlu gratuit, a emisiunilor nominalizate la posturile de
televiziune aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova. Accesul la aceste emisiuni este gratuit şi nu
vor fi percepute taxe pentru drepturile de autor. Emisiunile vor putea fi descărcate de pe portalul
www.moldova-azi.md sau solicitate de la CJI la nr. de telefon: 022 213 652 sau email:
coordonator@ijc.md .
Întrucît emisiunile din cadrul campaniei „Presa echilibrează genul!” nu sînt toate finalizate şi
Consiliul nu le poate vizualiza pentru a se expune pe marginea lor, radiodifuzorii, la difuzarea
respectivelor materiale jurnalistice, vor ţine cont ca acestea să corespundă legislaţiei audiovizuale în
vigoare.
Ca urmare a dezbaterilor publice, în conformitate cu cele menționate mai sus şi în temeiul
prevederilor art. 39, 40, 41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 şi ale Statutului
CCA, aprobat prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite demersul f/nr. din 12 aprilie 2017 al Centrului pentru Jurnalism Independent (PRO
– (9) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA, N.
DAMASCHIN, O. GUȚUȚUI, M. ONCEANU-HADÎRCĂ și D. VICOL).
1.1. A recomanda posturilor de televiziune aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova difuzarea,
cu titlu gratuit, a emisiunilor (20) realizate în cadrul campaniei „Presa echilibrează genul!”, menite
să promoveze modelele pozitive de implicare a femeilor şi bărbaţilor şi combaterea stereotipurilor
de gen prin intermediul mass-media, în perioada aprilie 2017 – februarie 2018.
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2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția generală licențiere,
autorizare şi monitorizare.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web
a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dinu CIOCAN
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