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DECIZIA nr. 9/67
din 12 mai 2017
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
I. Centrul Internațional „La Strada” a înaintat Consiliului Coordonator al Audiovizualului
demersul nr. 279/2017 din 28 aprilie 2017, prin care solicită suportul CCA în vederea mediatizării,
cu titlu gratuit, a spotului social „Violența în familie văzută prin ochii copiilor” (90 sec.) de către
radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova.
Acest spot îndeamnă femeile devenite mame, și nu numai, să nu tolereze violența în familie,
iar dacă au nevoie de asistență psihologică sau juridică să apeleze telefonul de încredere 0 8008
8008. Campania se înscrie în parteneriatul dintre Centrul Internațional „La Strada” și Inspectoratul
General de Poliție în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie în Republica Moldova.
În cadrul şedinţei publice, membrii CCA au menţionat că spotul social „Violența în familie
văzută prin ochii copiilor” este unul foarte bun, însă acesta conţine anumite secvenţe care ar putea
afecta emoţional copiii în cazul difuzării acestuia în orele de maximă audienţă. Astfel, membrii
CCA i-au recomandat reprezentantului excluderea sau bruierea secvenţelor cu impact negativ
asupra minorilor sau difuzarea spotului nominalizat în varianta prezentată la CCA după ora 22:00.
II. Prin demersul nr. 01-18/608 din 03 mai 2017, Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui
solicită suportul Consiliului Coordonator al Audiovizualului în vederea mediatizării, cu titlu gratuit,
la posturile de televiziune şi radio aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova a 3 spoturi sociale radio
şi TV „Ce poţi face? Donează sînge! Donează acum!”, în perioada 30 mai – 30 iunie 2017.
Este de menţionat că la 14 iunie este Ziua Mondială a donatorilor de sînge, zi dedicată
persoanelor care donează sînge din proprie inițiativă. Mediatizarea spoturilor nominalizate oferă o
posibilitate de a încuraja persoanele care vor lua o decizie de înaltă valoare civică – de a dona sînge
pentru necesităţile comunităţii.
III. Asociaţia Obştească „Altruism”, printr-un demers f/nr. din 11 mai 2017, solicită
susţinerea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în vederea mediatizării, cu titlu gratuit, la
posturile de televiziune aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova a spotului video social privind
posibilitatea descărcării şi utilizării gratuite a aplicaţiei mobile HelpApp, în perioada mai-noiembrie
2017.
HelpApp este prima aplicație din Republica Moldova ce prestează un serviciu social pe
dispozitive mobile. Aceasta oferă utilizatorilor acces gratuit la serviciul de susținere emoțională și
încurajare. Persoanele care trec prin diferite crize ale vieții, oricare ar fi natura acestora, vor putea
primi ajutor prin intermediul unui chat anonim și confidențial. Asistența este oferită de către
consilierii voluntari, acreditați la Linia Verde pentru Prevenirea Suicidului.
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
CCA, aprobat prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
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DECIDE:
1. A admite demersul nr. 01-18/608 din 03 mai 2017 al Centrului Internațional „La Strada”
(PRO – (7) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C.
DUCA și D. VICOL).
1.1. A recomanda posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova difuzarea,
cu titlu gratuit, a spotului social „Violența în familie văzută prin ochii copiilor” (90 sec.), în
perioada mai 2017 – mai 2018 (PRO – (7) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A.
COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA și D. VICOL).
1.2. Spotul social „Violența în familie văzută prin ochii copiilor” va fi pus la dispoziția
radiodifuzorilor de către Centrul Internațional „La Strada”.
2. A admite demersul nr. 01-18/608 din 03 mai 2017 al Centrului Naţional de Transfuzie a
Sîngelui (PRO – (7) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N.
DAMASCHIN, C. DUCA și D. VICOL).
2.1. A recomanda posturilor de televiziune şi radio aflate sub jurisdicția Republicii Moldova
difuzarea, cu titlu gratuit, a 3 spoturi sociale radio şi TV „Ce poţi face? Donează sînge! Donează
acum!”, în perioada 30 mai – 30 iunie 2017 (PRO – (7) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA și D. VICOL).
2.2. Spoturile sociale „Ce poţi face? Donează sînge! Donează acum!” vor fi puse la dispoziția
radiodifuzorilor de către Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui.
3. A admite demersul Asociaţiei Obşteşti „Altruism” din 11 mai 2017 (PRO – (7) – D.
CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA și D.
VICOL).
3.1. A recomanda posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova difuzarea,
cu titlu gratuit, a spotului social privind posibilitatea descărcării şi utilizării gratuite a aplicaţiei
mobile HelpApp, în perioada mai-noiembrie 2017 (PRO – (7) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ,
Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA și D. VICOL).
3.2. Spotul social privind posibilitatea descărcării şi utilizării gratuite a aplicaţiei mobile
HelpApp va fi pus la dispoziția radiodifuzorilor de către Asociaţia Obştească „Altruism”.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția generală licențiere,
autorizare și monitorizare.
5. 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

Dinu CIOCAN
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