
PROIECT 

DECIZIA nr.  

din 17 mai 2016 

 

Cu privire la accesul persoanelor cu deficienţe de auz şi văz 

la serviciile de programe 

 

 

Ca urmare a iniţiativei membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a modifica 

Decizia CCA nr. 21 din 26.02.2008 „Cu privire la accesul persoanelor cu deficienţe de auz 

 (surde) la emisiunile TV” şi ca urmare a adresărilor consumatorilor de programe, se propune 

abrogarea Deciziei CCA nr. 21 din 26.02.2008 şi aprobarea unei noi decizii care va reglementa 

accesul persoanelor cu deficienţe de auz şi văz la serviciile de programe. 

 

Reieşind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 39, 40 şi 41 din Codul 

audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale Statutului CCA, aprobat prin Hotărîrea nr. 433-

XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului 

 

DECIDE: 

1. Radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova, începînd cu 01.09.2016, vor 

transmite zilnic cîte un buletin de ştiri, între orele 1700 şi 2300, în limbajul mimico-gestual sau 

prin titrare sincron în limba română pentru persoanelor cu deficienţe de auz şi prin semnal sonor 

pentru persoane cu deficienţe de vedere. 

2. Titrele trebuie amplasate în partea de jos a ecranului, avînd o mărime citibilă, cu o viteză 

medie de rulare. 

3. În cadrul buletinelor de ştiri difuzate în limba română, reportajele realizate în altă limbă 

decît cea română vor fi dublate  în limba română. 

4. Programele de importanţă majoră sau rezumatele acestora, mesajele de urgenţă, de 

securitate sau sănătate publică, vor fi difuzate în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron 

în limba română. 

5. Radiodifuzorii elaborează serviciul de programe în aşa fel, încât să devină accesibil 

persoanelor cu deficienţe de auz şi văz, prin mesaje text, interpretare, descriere audio sau alte 

tehnici similare. 

6. Radiodifuzorii trebuie să informeze telespectatorii printr-un simbol vizual despre 

începerea emisiunilor  difuzate cu limbaj mimico-gestual sau prin titrare sincron în limba 

română,  totodată vor avertiza verbal sau printr-un  semnal sonor atunci când este vorba de 

programe pentru persoane cu deficienţe de vedere. 

7. Radiodifuzorii  trebuie să desemneze o persoană de contact pentru întrebările legate de 

accesibilitatea la serviciul de programe. Această persoană joacă rolul unei interfeţe între 

radiodifuzori, organisme reprezentative ale persoanelor cu dizabilităţi de auz sau vedere şi toţi 

actorii implicaţi.  

8. Fiecare post de televiziune naţional este obligat să asigure accesibilitatea persoanelor cu 

dizabilităţi de auz sau vedere la serviciile media audiovizuale în timpul campaniilor electorale şi 

se vor asigura ca dezbaterile electorale să fie transmise în limbajul mimico-gestual sau prin 

titrare sincron pentru informarea persoanelor cu deficienţe de auz şi prin semnal sonor pentru 

cei cu deficienţe de vedere. 

9. Radiodifuzorii naţionali sînt obligaţi să asigure accesibilitatea la totalitatea programelor 

de actualităţi electorale, prin difuzarea acestora în limbajul mimico-gestual sau prin titrare 

sincron ale acestora. 



10. Radiodifuzorii regionali şi cei locali sînt obligaţi să favorizeze accesibilitatea la 

principalele programe de actualităţi electorale în orele de maximă audienţă şi se vor strădui ca 

dezbaterile electorale să fie retransmise repetat în limbajul mimico-gestual sau prin titrare 

sincron. 

11.  Radiodifuzorii vor crea programe privind protecţia persoanelor cu deficienţe auditive, 

nevăzători sau cei cu deficienţe de vedere, vor prezenta practici privind nediscriminarea, 

propagarea principiului egalităţii în drepturi şi participarea în viaţa socială a persoanelor cu 

deficienţe auditive sau cei cu deficienţe de vedere.  

12. Decizia CCA nr. 21 din 26.02.2008 se abrogă. 

13. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe 

pagina web a CCA. 

 

 

PREŞEDINTELE 

Consiliului Coordonator   

al Audiovizualului                                  Dinu CIOCAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


