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DECIZIA 35/226
din 23 noiembrie 2020
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
I. Oficiul Consiliului Europei la Chișinău, prin demersul nr. Ref 3098 din 06 noiembrie
2020, informează Consiliul Audiovizualului despre implementarea, începând cu 01 aprilie
2020, a proiectului „Combaterea violenței împotriva copiilor în Republica Moldova”, acesta
fiind o continuare a proiectului „Protecția copilului împotriva exploatării sexuale și abuzului
sexual în Republica Moldova” (finalizat la 31 martie 2020) și parte a Planului de acțiuni
Consiliul Europei – Republica Moldova 2017-2020. În acest context, Oficiul Consiliului
Europei la Chișinău solicită suportul Consiliului Audiovizualului la mediatizarea, cu titlu
gratuit, în serviciile de televiziune ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în
jurisdicția Republicii Moldova a 2 spoturi cu caracter social, care au drept scop creșterea
nivelul de conștientizare a societății față de abuzul și exploatarea sexuală a copiilor, realizate
în limbile română și rusă, cu durata de 30 sec.
Perioada de mediatizare solicitată: pe parcursul a trei luni (25 noiembrie 2020 – 25
ianuarie 2021).
II. Centrul de Drept al Femeilor, prin demersul nr. 68 din 13 noiembrie 2020, solicită
suportul Consiliului Audiovizualului la mediatizarea, cu titlu gratuit, în serviciile de televiziune
ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția Republicii Moldova a
campaniei de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie – 1 spot,
realizat în limba română, cu durata de 01 min. 30 sec.
În cadrul ședinței, Diana Pânzari, reprezentanta Centrului de Drept al Femeilor, a
solicitat perioada de mediatizare: 25 noiembrie 2020 – 25 ianuarie 2021, propunere acceptată
de membrii Consiliului Audiovizualului.
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 admite demersul nr. Ref 3098 din 06 noiembrie 2020 al Oficiului Consiliului
Europei la Chișinău (PRO (6) – D. VICOL, T. BURAGA, L. MANOLE, C. MIHALACHE, I.
ROBU și A. URSU-ANTOCI; CONTRA (2) – Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
1.1. A recomanda furnizorilor de servicii media de televiziune aflați în jurisdicția
Republicii Moldova difuzarea, cu titlu gratuit, a 2 spoturi cu caracter social, care au drept scop
creșterea nivelul de conștientizare a societății față de abuzul și exploatarea sexuală a copiilor,
realizate în limbile română și rusă, cu durata de 30 sec., pentru perioada: 25 noiembrie 2020 –
25 ianuarie 2021 (PRO (6) – D. VICOL, T. BURAGA, L. MANOLE, C. MIHALACHE, I.
ROBU și A. URSU-ANTOCI; CONTRA (2) – Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
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1.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția furnizorilor de servicii media de
televiziune de Oficiul Consiliului Europei la Chișinău.
2. A admite demersul nr. 68 din 13 noiembrie 2020 al Centrului de Drept al Femeilor
(PRO (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, L. MANOLE, C. MIHALACHE, I. ROBU,
Iu. ROȘCA, A. URSU-ANTOCI și L. VIZIRU).
2.1. A recomanda furnizorilor de servicii media de televiziune aflați în jurisdicția
Republicii Moldova difuzarea, cu titlu gratuit, a campaniei de prevenire și combatere a
violenței față de femei și a violenței în familie – 1 spot, realizat în limba română, cu durata de
01 min. 30 sec., pentru perioada: 25 decembrie 2020 – 25 ianuarie 2021 (PRO (8) UNANIM –
D. VICOL, T. BURAGA, L. MANOLE, C. MIHALACHE, I. ROBU, Iu. ROȘCA, A. URSUANTOCI și L. VIZIRU).
2.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția furnizorilor de servicii media de
televiziune de Centrul de Drept al Femeilor.
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

Dragoș VICOL
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