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DECIZIA nr. 14/92
din 17 mai 2018
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
Prin demersul nr. 06/2-09/1456 din 10 mai 2018, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al
Republicii Moldova, în calitate de partener public al proiectului de edificare a arenei polivalente de
interes național, solicită suportul Consiliului Coordonator al Audiovizualului în vederea mediatizării,
cu titlu gratuit, la posturile de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a 15 spoturi de
informare a publicului larg despre avantajele economice și sociale pe care le va aduce „Arena
Chișinău”. Perioada de mediatizare: I etapă: 14 mai – 14 iulie 2018; II etapă: 14 octombrie – 14
decembrie 2018
Deocamdată au fost prezentate 4 spoturi, în format video și audio, realizate în limba română, cu
subtitrare în limba rusă, care prezintă personalități din sport: Alexandru Stratan (01 min. 07 sec.),
Nicolae Ceban (52 sec.), Valeriu Duminică (38 sec.) Adrian Stan (44 sec.).
Perioada de mediatizare: 18 mai – 18 iulie 2018.
Proiectul „Arena Chișinău” are drept scop de a dezvolta infrastructura sportivă și culturală din
Republica Moldova prin crearea unui obiectiv multifuncțional în vederea promovării modului sănătos
de viață, inclusiv:
 dezvoltarea culturii sportului și condițiilor de agrement adecvate și accesibile pentru cetățenii
țării;
 crearea oportunității de atragere și organizare pe teritoriul Republicii Moldova a
evenimentelor culturale și sportive de nivel regional și internațional, promovând imaginea
pozitivă a țării pe plan internațional în acest sens;
 creșterea nivelului de pregătire a sportivilor de performanță;
 crearea locurilor noi de muncă în cadrul complexului multifuncțional; și
 promovarea turismului receptor.
Prezent la ședință, Secretarul Stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii
Moldova, Andrei Chistol, a menționat că aceste 4 spoturi prezintă personalități din sport, în spoturile
următoare vor fi prezente personalități din domeniul culturii și organizatori de evenimente culturale.
„Arena Chișinău” este un proiect de o importanță națională care va aduce beneficii societății în
întregime, va găzdui evenimente culturale, sportive de anvergură atât regională, cât și internațională.
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. 06/2-09/1456 din 10 mai 2018 al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării al Republicii Moldova (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA,
V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
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1.1. A recomanda posturilor de televiziune și radio aflate sub jurisdicția Republicii Moldova
difuzarea, cu titlu gratuit, a 4 spoturi de informare a publicului larg despre avantajele economice și
sociale pe care le va aduce „Arena Chișinău” (Alexandru Stratan – 01 min. 07 sec.; Nicolae Ceban – 52
sec.; Valeriu Duminică – 38 sec.; Adrian Stan – 44 sec.), realizate în limba română, cu subtitrare în
limba rusă, pentru perioada: 18 mai – 18 iulie 2018 (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O.
BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA și O.
GUȚUȚUI).
1.2. Materialele video/audio vor fi puse la dispoziția radiodifuzorilor de către Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării 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

Dragoș VICOL
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