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DECIZIA nr. 6/31
din 05 martie 2018
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
I. Banca Națională a Moldovei, prin demersul nr. 27-001/4/658 din 28 februarie 2018, solicită
suportul Consiliului Coordonator al Audiovizualului în vederea mediatizării, cu titlu gratuit, la
posturile de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a unui spot informativ, realizat în
limba română, cu durata de 2 min. 25 sec. Perioada de mediatizare: 05-31 martie 2018.
Spotul are drept scop informarea publicului că începând cu 28 februarie 2018, Banca
Națională a Moldovei a pus în circulație, ca mijloc de plată, o serie de noi monede metalice de 1, 2,
5 și 10 lei, precum și descrierea elementelor de siguranță în vederea determinării autenticității
monedelor noi emise.
II. Consiliul Concurenței, prin demersul nr. PRP-02/21-434 din 22 februarie 2018, solicită
suportul Consiliului Coordonator al Audiovizualului în vederea mediatizării, cu titlu gratuit, la
posturile de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a două spoturi informative: primul
spot – despre activitatea autorității și semnalarea neregulilor, realizat în limbile română și rusă
(durata: 50 de sec.), cel de-al doilea spot – cu privire la data de raportare a ajutorului de stat, realizat
în limba română (durata: 10 sec.).
Spoturile au fost realizate întru implementarea prevederilor Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu
privire la ajutorul de stat, conform cărora furnizorii de ajutor de stat urmează să raporteze Consiliului
Concurenței toate ajutoarele de stat acordate în perioada anului 2017, până la data de 31 martie 2018.
Prezentă la ședința publică, reprezentanta Consiliului Concurenței, Cristina Zara, a solicitat
perioada de mediatizare pentru primul spot – despre activitatea autorității și semnalarea neregulilor,
realizat în limbile română și rusă de la 05.03.2018 până la 31.12.2018, iar pentru cel de-al doilea spot
– cu privire la data de raportare a ajutorului de stat, realizat în limba română – 05 - 31.03.2018,
propunere acceptată de membrii CCA.
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. 27-001/4/658 din 28 februarie 2018 al Băncii Naționale a
Moldovei (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, A.
COZMA și D. CURNIC).
1.1. A recomanda posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova
difuzarea, cu titlu gratuit, a spotului privind informarea publicului despre punerea în circulație, ca
mijloc de plată, a unei serii de noi monede metalice de 1, 2, 5 și 10 lei, precum și despre descrierea
elementelor de siguranță în vederea determinării autenticității monedelor noi emise, pentru perioada:
05-31 martie 2018 (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V.
COJOCARU, A. COZMA și D. CURNIC).
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1.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția radiodifuzorilor de către Banca Națională a
Moldovei.
2. A admite demersul PRP-02/21-434 din 22 februarie 2018 al Consiliului Concurenței
(PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA
și D. CURNIC).
2.1. A recomanda posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova
difuzarea, cu titlu gratuit, a două spoturi privind informarea despre activitatea autorității și semnalarea
neregulilor și cu privire la data de raportare a ajutorului de stat. Perioada de mediatizare pentru primul
spot – despre activitatea autorității și semnalarea neregulilor, realizat în limbile română și rusă de la
05.03.2018 până la 31.12.2018, iar pentru cel de-al doilea spot – cu privire la data de raportare a
ajutorului de stat, realizat în limba română, de la 05.03.2018 până la 31.03.2018 (PRO – (6) UNANIM
– D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA și D. CURNIC).
2.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția radiodifuzorilor de către Consiliul Concurenței.
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 Coordonator al Audiovizualului.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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