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DECIZIA nr. 6/17
din 28 ianuarie 2019
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
Centrul Internațional „La Strada” a înaintat Consiliului Audiovizualului demersul nr.
27/19 din 22 ianuarie 2019, prin care a solicitat suportul CA în vederea mediatizării, cu titlu
gratuit, în serviciile de televiziune ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în
jurisdicția Republicii Moldova a campaniei de comunicare „Înainte să accepți o ofertă de
muncă, informează-te!” – 1 spot video, realizat în limba română, cu durata: 01 min. 40 sec.
Scopul campaniei este informarea și sensibilizarea cetățenilor Republicii Moldova în
sensul prevenirii traficului de ființe umane și exploatării prin muncă.
Perioada de mediatizare: 29 ianuarie – 30 martie 2019.
În cadrul dezbaterilor publice, membrii Consiliului Audiovizualului i-au recomandat
reprezentantei Centrului Internațional „La Strada”, Daniela Misail-Nichitin, prezentă la
ședință, substituirea denumirea țării Polonia, menționată în spot, cu sintagma peste hotarele
țării.
Președintele CA, Dragoș Vicol, a precizat că Polonia, alături de alte țări europene, este
un partener de dezvoltare al Republicii Moldova și plasarea acestei denumiri de țări într-un
context negativ ar periclita relațiile de cooperare cu această țară din Uniunea Europeană.
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 nr. 174 din 08.11.2018, ale
art. 21 din Legea nr. 1227 din 27.06.1997 – Cu privire la publicitate, Consiliul
Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite demersul nr. 27/19 din 22 ianuarie 2019 al Centrului Internațional „La
Strada”.
1.1. A recomanda furnizorilor de servicii media audiovizuale difuzarea, cu titlu gratuit,
a campaniei de comunicare „Înainte să accepți o ofertă de muncă, informează-te!” – 1 spot
video, realizat în limba română, durata: 01 min. 40 sec., pentru perioada: 29 ianuarie – 30
martie 2019 (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA,
D. CURNIC, O. GUȚUȚUI, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
1.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția furnizorilor de servicii media
audiovizuale de Centrul Internațional „La Strada”.
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 Audiovizualului.
PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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