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DECIZIA nr. 11/75
din 24 aprilie 2018
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, prin demersul nr. 02/02 din 13 aprilie 2018,
solicită suportul Consiliului Coordonator al Audiovizualului în vederea mediatizării, cu titlu gratuit, la
posturile de radio și televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a campaniei de informare a
populației despre programul guvernamental „Prima Casă”. În acest sens, a fost elaborat un spot audio și
video, realizat în limbile română și rusă (durata: 35 sec.).
Perioada de mediatizare: 26 aprilie – 26 octombrie 2018.
Prin acest program, statul dorește să sprijine în mod direct persoanele tinere care au necesitatea
să-și procure prima locuință, facilitând accesul la finanțare. Modalitatea de realizare a programului este
făcută prin intermediul garanției de stat, programul fiind aplicabil pe întreg teritoriul Republicii
Moldova și are un caracter social. Grupul-țintă al campaniei de informare sunt persoanele cu vârsta
cuprinsă între 18 și 45 de ani.
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 Hotărârea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite demersul nr. 02/02 din 13 aprilie 2018 al Ministerului Finanțelor al Republicii
Moldova (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și O. GUȚUȚUI).
1.1. A recomanda posturilor de radio și de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii
Moldova difuzarea, cu titlu gratuit, a campaniei de informare a populației despre programul
guvernamental „Prima Casă” – un spot în format audio și video, realizat în limbile română și rusă
(durata: 35 sec.), pentru perioada: 26 aprilie – 26 octombrie 2018 (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL,
O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și O.
GUȚUȚUI).
1.2. Materialele video/audio vor fi puse la dispoziția radiodifuzorilor de către Ministerul
Finanțelor al Republicii Moldova.
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 Coordonator al Audiovizualului.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului
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