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12 aprilie 2019 

Către: Dragoș Vicol,  

Directorul Consiliului Coordonator al Audiovizualului 

Scrisoare deschisă 

Prin prezenta, persoanele subsemnate, membre și membri ai societății civile din 

Republica Moldova, considerăm regretabilă și inacceptabilă afirmația din 9 aprilie 

2019 a Directorului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Dragoș Vicol. În 

cadrul ședinței de audiere a candidatelor la funcția de membre a Consiliului de 

supraveghere al furnizorului public național de servicii media, compania Teleradio 

Moldova, acesta a făcut “o glumă” cu caracter absolut despre independența finaciară 

în media afirmând că „dacă tuturor doamnelor  nu le va reuși, măcar televiziunile să 

aspire să fie independente”1. 

Considerăm “gluma” directorului Dragoș Vicol ca fiind o afirmație sexistă și 

discriminatorie pentru femeile din Republica Moldova. Această afirmație este una 

tendențioasă și întărește percepția că femeile nu pot fi independente financiar, în 

contextul în care foarte multe femei suferă de violența economică-financiară. 

Această declarație aduce ofense atât femeilor independe financiar, cât și celor care 

sunt dependente economic, adică aproximativ 32% din populația activă economic 

din țară. 

Ținem să reamintim că instituția CCA, în calitatea sa de garant al interesului public, 

asigură protejarea demnităţii umane, inclusiv prin activitatea și comportamentul 

angajaților săi.  

Mai mult, limbajul directorului CCA cade sub incidența art. 2 din Legea nr.5-XVI 

din 9 februarie 2006 cu privire la limbajul sexist, a Recomandării Consiliului 

Europei din 2007/17, care stipulează „eliminarea sexismului din limbaj”, precum și 

                                                           
1 https://agora.md/stiri/56017/seful-de-la-cca--despre-independenta-financiara-in-media-daca-doamnele-nu-
reusesc--macar-televiziunile-sa-fie-independente-a 
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a recomandărilor CM/Rec a Consiliul Europei din 27.03.2019 privind prevenirea și 

combaterea sexismului și a manifestărilor acestuia în sfera publică și privată 2. 

Expresia utilizată de demnitarul în cauză trivializează femeile și contravine 

angajamentului de promovare a egalității de gen și utilizării unui limbaj corect, 

nonsexist, atunci când se relatează despre realitățile socio-economice și politice, 

semnat de cca 40 instituţii de media audiovizuale, din presa scrisă şi presa online. 

Respectiv, este inadmisibil ca directorul instituției cu responsabilitatea de a 

supraveghea respectarea Constituţiei Republicii Moldova, Codului Audiovizualului, 

Legii privind accesul la informaţie, Legii cu privire la publicitate, să se pronunțe 

într-o asemenea manieră.  

Solicităm retragerea publică a acestei regretabile declarații și prezentarea scuzelor 

publice tuturor femeilor din Republica Moldova. 

 

 

Cu respect, 

Platforma pentru Egalitate de Gen3 

GenderDoc-M 

                                                           
2 https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168093b26a 
 
3 "Platforma pentru Egalitate de Gen reprezintă o uniune benevolă de 30 persoane fizice și 

juridice - o voce activă și unitară pentru promovarea egalității de gen în Moldova, care este și 
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