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DECIZIA nr. 33/205
din 10 septembrie 2021
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
Asociația Obștească „EcoVisio” a înaintat Consiliului Audiovizualului demersul f/nr. din 13
august 2021, prin care a solicitat suportul la mediatizarea, cu titlu gratuit, în serviciile de televiziune
ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția Republicii Moldova, a campaniei
„Moldova fără deșeuri”, care are drept scop sensibilizarea opiniei publice în privința impactului
deșeurilor solide asupra sănătății și bunăstării oamenilor, încurajând schimbarea comportamentului și
sporind disponibilitatea populației de a achita costul serviciilor de management al deșeurilor solide –
4 spoturi video, cu durata: între 53 și 60 sec., realizate în limbile română și rusă, cu subtitrare și
însoțite de limbaj mimico-gestual.
Perioada de mediatizare: septembrie – octombrie 2021.
În cadrul dezbaterilor publice, președinta Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, a
declarat că nu va susține promovarea acestei campanii, menționând că din cauza duratei prea mari se
pierde mesajul spoturilor.
La rândul său, membrul Consiliului Audiovizualului, Iulian Roșca, a specificat că mesajul
campaniilor sociale trebuie să fie unul clar și exact, pe când, în aceste spoturi, mesajul servește o
punte de trecere a telespectatorilor la site-urile pe care le promovează asociația.
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, ale Instrucțiunii privind
mediatizarea campaniilor sociale, adoptată prin Decizia nr. 6/35 din 04.03.2020, Consiliul
Audiovizualului

DECIDE:
1. A respinge demersul f/nr. din 13 august 2021 al Asociației Obștești „EcoVisio” (PRO (7)
UNANIM – A. URSU-ANTOCI, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA, D.
VICOL și L. VIZIRU).
2. Prezenta decizie poate fi contestată cu o cerere prealabilă la Consiliul Audiovizualului în
termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei. În ordine de contencios administrativ, decizia
poate fi contestată la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev nr. 3),
în termen de 30 de zile din data comunicării răspunsului cu privire la cererea prealabilă sau din data
expirării termenului prevăzut pentru soluționarea acesteia.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția generală licențiere,
autorizare și monitorizare.
4. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a Consiliului Audiovizualului.

PREȘEDINTE
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