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Parlamentul
Republicii Moldova

Comisia culturl, educa[ie,
cercctare, tineret, sport qi mass-media

a

a

a

a

Rcprrblica Molclova, MD-zoo4, Chiqiniu
Bd. ,,Stcfiur cel Mare Ei Sfint ro5

CEM ot nr. 63

t4 martie 2022

DISPOZITIE

Cu privire la crearea Grupului consultativ de exper[i

pentru irnbunitllirea legisla[iei mass-media

in conformitate cu prevederile articolelor 19 lit.b) $i zT alin.(+) din

Regularnentul Parlamentului, adoptat prin Lege a nr.7g7 I tgg6, dispun:

Crearca pe lAngd Comisia parlamentari cultur5, educafie, cercctarc,

tincrct, sport si mass-mcdia a Grupului consultativ de expcrli pcntru

imbundtd{irca lcgislatiei mass media, in scopul:

analizei cadrului legal in vigoare;

elabordrii proiecteior de modificare a legislaliei;

clabor[rii propunerilor de iniliative legislative noi;

dezbatcrii Ei ajustlrii proiectelor in cadrul qedinlelor grupului de

lucru, cu inaintarea ulterioard a acestora pentru examinare qi

dezbatere in cadrul Comisiei Ei penlru examinare dc c[trc

Parlamentul Republicii Moldova.

Grupul consultativ de experli va avea urmXtoarea componen{d:

Iixperli permanen{i:

1. DI Vasile State - Asocia{ia Presei Electronice (APEL);

2. Dl Ion Runduchi - Asociatia Presei [ilectronice (APEL)

3. Dl Alexandru Dorogan -Asociatia Presei Electronice (AP})L);

4. Dna Olga Gutu[ui - International Media Support (IMS);

5. l)l Pelru Macovei - Asocia{ia Presei Independente (API);

6. I)na Cristina l)urnea - Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI);

7. Dna'fatiana Puiu - Freedom l{ouse;

B. I)na Corina Cepoi - Internews.

infb(i parlanrent. md
urvr'v. parl amcnt. nrcl

WGM_01 (Parliament, 14.03.2022). Constituent WG Meeting. 

Annex no.01 Working Group Meetings (WGM)



Membri delega{i de c[tre autoritetile publice:

1. Dna Lilia Rusu - Ministerul Justitiei;

2. Dna Rodica I3ragula - Ministerul Educa[iei qi Cercet[rii;

3. Dna Olga Casianova - Ministerul Finanlelor

4. l)l Andrei Chistol - Ministerul Culturii

Lucr[rile de secretariat Ei organizatorice ale Grupului consultariv de experli

vor Ii asigurate de cdtre reprezentantul delegat al Asocia[iei Presei Iilectronice

(AI'}l,lL), in strAnsI colaborare cu consultantul delegat din cadrul secretariatului

Comisiei.

in Grupul consultativ de exper[i vor putea fi cooptali qi a alli experli din

rAndul societ5lii civile, la diferite etape, in functie de specificul proiectelor de

initiative elaborate/dezb[tute.

Liliana NICOLAIiSCU-ONOITRI,II

Preqedintele Comisiei



 

 
 
 

  
 
The meeting was attended by 13 people: including representatives of civil society (9), members of the parliamentary 
media committee (3), representatives of ministries (1). 
 

 
 

 
 

*** 
 
 
 
 
 
 

WGM_02 (Online, 21 March, 2022). Participants: 13. 



 Ședința Grupului de lucru consultativ de experți  
pentru îmbunătățirea legislației mass-media din 29 martie 2022 

 
(ora 15.00-17.00, sala de ședințe nr.114, et.1, sediul Parlamentului) 

 
 
Ordinea de zi: 

1) Cuvânt de început: președinta comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, 
tineret, sport și mass-media, dna Liliana Nicolaescu-Onofrei 

2) Scurtă introducere privind istoricul elaborării proiectelor de acte legislative supuse 
discuțiilor în cadrul ședinței Grupului de lucru: dl Petru Macovei 

3) Prezentarea Programului național de dezvoltare a mass-mediei pentru 
anii 2022 – 2025: dl Ion Bunduchi, dl Vasile State 

4) Prezentarea Planului de acțiuni pentru implementarea Programului 
național de dezvoltare a mass-mediei: dl Ion Bunduchi, dl Vasile State 

5) Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative, care vizează 
operarea unor amendamente în 10 acte legislative: dl Sergiu Bozianu, dna Stela 
Pavlov, dna Tatiana Puiu 

 
- Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație; 

- Legea nr. 64 din 23 aprilie 2010 cu privire la libertatea de exprimare; 

- Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal; 

- Codul contravențional, aprobat prin Legea nr. 218-XVI din 24.10.2008; 

- Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat; 

- Legea presei nr. 243-XIII din 26 octombrie 1994; 

- Codul administrativ aprobat prin Legea nr. 116/2018; 

- Legea nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile; 

- Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate ; 

- Codul civil aprobat prin Legea nr. 1107/2002. 

 
6) Concluzii. 

WGM_03 (Parliament, 29 March, 2022). 

Participants: 21 members of WG and guests 



 

The meeting was attended by 11 people: including representatives of civil society (7), members of the parliamentary 
media committee (3), representatives of Audio-visual Council (1). 

 
*** 

 

 
*** 

WGM_04 (Online, 22.04.2022). Participants: 11 



The meeting was attended by 13 people: including representatives of civil society (8), members of the 
parliamentary media committee (3), representatives of Audio-visual Council (1) and of the Office of the President 
of Parliament (1). 

 
Ședința GL din 24.05.2022 (online) 
 

La ședința WGM din 24.05.2022 (online) au fost abordate recomandările făcute de experții Consiliul Europei la 
proiectul de modificarea CSMA în sensul fortificării dispozițiilor anti-propagandă și anti-dezinformare  

 
*** 

 

WGM_05 (Online, 24.05.2022). Participants: 13 



Ședința Grupului de lucru din data de  22 iulie 2022, discuție online, la 19.00 

Participanți: 10 membri ai GL 

Subiecte: a discuta conceptual și aplicativ cum mergem mai departe pe dezvoltarea inițiativei pentru 
contracararea dezinformării online, denumire de lucru „antidezinformare 2”. Stratcom sau Stratcom + agent 
constatator. 

 

 

WGM_06 (Online, 22.07.2022). Participants: 10 



Ședința grupului de lucru  

pentru îmbunătățirea mass-media pe lângă Comisia cultură, educație, 
cercetare, tineret, sport și mass-media a Parlamentului 

(Miercuri, 27.07.2022, ora 15.00-17.00, Jolly Alon, sala de conferințe, et.2) 

Participanți: 14 membri ai GL și invitați 

Subiect propus pentru discuție: Proiectul de lege privire la măsurile de susținere a 
instituțiilor mass-media de importanță socială (elaborat de API în anii precedenți și 
actualizat în 2022, autoare Lilia Ionița).  

 

 

WGM_07 (Jolly Alon, 27.07.2022). Participants: 14



Ședința grupului de lucru  

pentru îmbunătățirea mass-media pe lângă Comisia cultură, educație, cercetare, 
tineret, sport și mass-media a Parlamentului 

24.08.2022 

Subiect: Dezinformarea și propaganda. Invitat: Viktoras Dauskas 

 

 

 

WGM_08 (Online, 24.08.2022). Participants: 10



 
linkedin.com/in/viktorasdauksas/ 

CULTURE & SOCIAL MEDIA 

LITHUANIA  🇱🇹#digitalactivists 

ViktorasDauksas 

Head, Debunk EU 
Debunk EU is a Lithuania-based disinformation analysis center and independent think tank that 

received initial support from Google’s Digital News Innovation Fund. With more than 13 years of 
experience in IT innovation and project management, Dauksas oversees Debunk EU’s use of AI and 
volunteers, or what the think tank calls “elves,” to seek out and combat misinformation in Eastern 

Europe, particularly Russia, and educational media literacy campaigns. The think tank’s 
disinformation analysis covers topics from hybrid warfare and migration to the Covid-19 pandemic, 
which Dauksas claims was a turning point for his team’s work. 

Additional coverage: 

How Covid-19 overwhelmed a leading group fighting disinformation online 

 

https://www.debunkeu.org/documentary-truth-as-a-weapon 

 

o Apr 14 
Documentary “Truth as a Weapon” 
The film was created by the Dutch public broadcaster VPRO, who came to Lithuania for the first time 

two years ago, and now, with the war in Ukraine, they returned to film a sequel and shed more light 
on the fight against disinformation in Lithuania. 

How do you successfully fight disinformation and lies? Two years ago, we filmed in Lithuania how 
so-called “Elves” fight against Russian trolls. With the war in Ukraine, the fight against disinformation 
becomes even more fierce. 

 
In the current war between Russia and Ukraine, accurate information is vital. But the Russians seem 
to be masters at strategically deploying disinformation. Constantly, Russian trolls are producing 

whole and half falsehoods, and fake news that appears on social media and news sites. Their goal: 
to sow confusion, play off populations and put alliances under strain. 
 

In the Baltic States, they are used to this information war. They have been bombarded with 
disinformation from Russia for years. Lithuania is at the forefront of the fight against disinformation: 
their army has a control room that monitors the media 24 hours a day for fake news. In addition, 

the country is rich in a volunteer army of troll fighters: the online Elves, who cooperate with the fake 
news hunters of DebunkEU.org. 

 

https://www.linkedin.com/in/viktorasdauksas/
https://www.debunkeu.org/
https://newsinitiative.withgoogle.com/dnifund/report/battling-misinformation/ai-fact-checking-tools-to-combat-misinformation/
https://restofworld.org/2021/fighting-covid-19-disinformation/
https://restofworld.org/2021/fighting-covid-19-disinformation/
https://www.debunkeu.org/documentary-truth-as-a-weapon


 Ședința Grupului de lucru consultativ de experți  
pentru îmbunătățirea legislației mass-media din 27 septembrie 2022 

 
(ora 15.00-17.00, sala de conferințe, Zentrum Hotel) 

 
Participanți: 11 membri ai GL 
 

Ordinea de zi: 

1) Prezentarea noii versiuni a proiectului de lege privind susținerea dezvoltării mass-media 
în Rep. Moldova: dna Lilia Ioniță. 

2) Evidențierea noului concept al documentului, în raport cu proiectul vechi – Legea privind 
susținerea instituțiilor mass-media de importanță socială. 

3) Comentarii ale experților din cadrul Grupului de lucru pe marginea prevederilor 
proiectului propus spre discuție. 

4) Runda de întrebări și răspunsuri la aspectele problematice ale proiectului. 

5) Recomandări pentru definitivarea proiectului. 

6) Concluzii 

 

 

WGM_09 (Zentrum Hotel, 27.09.2022). Participants: 11



 Ședința Grupului de lucru consultativ de experți  
pentru îmbunătățirea legislației mass-media din 14 decembrie 2022 

 
(ora 15.00-17.00, sala de conferințe, Zentrum Hotel) 

 
 

Ordinea de zi: 

1) Prezentarea versiunii adaptate a proiectului de lege privind susținerea dezvoltării 
mass-media în Rep. Moldova: dna Lilia Ioniță. 

2) Comentarii ale experților din cadrul Grupului de lucru pe marginea prevederilor 
proiectului propus spre discuție. 

3) Runda de întrebări și răspunsuri la aspectele-cheie ale proiectului. 

4) Recomandări pentru definitivarea proiectului. 

5) Concluzii 
 

WGM_10 (Zentrum Hotel, 14.12.2022). Participants: 10



Ședința grupului de lucru  

pentru îmbunătățirea mass-media pe lângă Comisia cultură, educație, 

cercetare, tineret, sport și mass-media a Parlamentului 

 

Online, 19.12.2022 | Participanți: 12 membri ai GL  

Subiect pentru discuție: Crearea Centrului de Comunicare Strategică 

 

 

WGM_11 (Online, 24.08.2022). Participants: 12



PROGRAMUL
național de dezvoltare a mass-
mediei pentru anii 2022 – 2025

Annex no.02 National Media Programme and Plan for its Implementation (presentation)



Structura documentului
Introducere

I. Analiza situației

II. Obiectivele generale și specifice și măsurile 
necesare pentru realizarea acestora

III. Estimarea impactului aferent implementării 
programului

IV. Estimarea resurselor necesare

V. Riscuri privind implementarea programului

VI. Autorități/instituții antrenate în implementarea 
programului

VII. Procedurile de raportare, monitorizare și 
evaluare



Programul național de dezvoltare a mass-
mediei pe anii 2022-2025: obiective generale

I. Un cadru normativ suficient și eficient de reglementare a activității
mass-media care să asigure funcționarea acesteia pe principii
democratice și într-un spațiu mediatic securizat.

II. Un cadru juridico-economic suficient și eficient care să asigure
gestionarea domeniului mass-media ca agent economic specific în
condițiile economiei de piață și concurenței loiale, menit să fortifice
sustenabilitatea economico-financiară a mass-mediei și, drept
consecință firească, independența ei editorială.

III. Un proces de profesionalizare a domeniului, care să răspundă
necesităților mass-mediei, dar și provocărilor la care este supusă în
noile condiții și realități.



Obiectiv gen. I Obiective specifice

✓ 1.1. Elaborarea și adoptarea de noi acte 
normative juridice care să completeze 
legislația existentă.

✓ 1.2. Completarea, ajustarea și modificarea 
legislației existente de o manieră care să 
răspundă realităților și necesităților 
domeniului.

✓ 1.3. Asigurarea unui control parlamentar 
sistematic asupra implementării 
corespunzătoare a legislației în domeniu.

✓ 1.4. Sporirea capacităților profesionale și 
instituționale a factorilor responsabili de 
implementarea eficientă a legislației în 
domeniu.

✓ 1.5. Monitorizarea sistematică a modului de 
implementare a legislației în vigoare și, la 
necesitate, intervenții corespunzătoare pe 
segmentele problematice.

Un cadru 
normativ suficient 

și eficient de 
reglementare a 
activității mass-
media care să 

asigure 
funcționarea 
acesteia pe 

principii 
democratice și 
într-un spațiu 

mediatic 
securizat.



Obiectiv gen. I Măsuri de realizare

✓ 1) Grup de lucru pentru îmbunătățirea 
legislației.

✓ 2) Dezbateri înainte de adoptarea proiectelor.
✓ 3) Angajamentul autorităților de a promova 

adoptarea proiectelor de lege.
✓ 4) Audieri publice în comisiile parlamentare 

vizând implementarea legislației.
✓ 5) Desemnarea celor mai competente cadre în 

organele responsabile de impl. legislației.
✓ 6) Activitate transparentă și rapoarte periodice 

a factorilor responsabili de impl. legislației. 
✓ 7) Monitorizări sistematice a impl. legislației și 

intervenții în funcție de rezultate.
✓ 8) Monitorizarea sistematică de către entitatea 

responsabilă de implementarea Programului.

Un cadru 
normativ suficient 

și eficient de 
reglementare a 
activității mass-
media care să 

asigure 
funcționarea 
acesteia pe 

principii 
democratice și 
într-un spațiu 

mediatic 
securizat.



Obiectiv gen. II Obiective specifice

✓ 2.1 Completarea, ajustarea, modificarea cadrului 
juridico-economic național în măsură să asigure o 
activitate economică eficientă a instit. mass-media. 

✓ 2.2 Ajustarea legislației fiscale de o manieră care să 
stimuleze dezvoltarea economico-financiară a 
mass-mediei.

✓ 2.3 Ajustarea legislației cu privire la ajutorul de stat 
în scopul fortificării sustenabilității economico-
financiare a mass-media, în special, a celei locale.

✓ 2.4 Asigurarea implementării corespunzătoare a 
legislației în vigoare care să prevină apariția 
pozițiilor dominante în formarea opiniei publice și 
să încurajeze concurența loială în domeniul 
mediatic și cel al publicității comerciale.

✓ 2.5 Asigurarea unui control parlamentar și a unei 
monitorizări sistematice a modului în care este pusă 
în practică legislația în domeniu.

Un cadru juridico-
economic care să 

asigure 
gestionarea 

domeniului m/m 
ca agent 

economic specific 
în condițiile 

economiei de 
piață și 

concurenței 
loiale, menit să 

fortifice 
sustenabilitatea 

economico-
financiară a m/m 
și independența 

ei editorială.



Obiectiv gen. II Măsuri de realizare

✓ 1) Grup de lucru pentru îmbunătățirea cadrului juridico-
economic  vizând aspectele: regimul de proprietate; 
transparența  activității economice; prevenirea pozițiilor 
dominante; mediul concurențial pe piața media și de 
publicitate; drepturile de autor; facilități fiscale și ajutoare 
de stat indirecte; formarea cadrelor de manageri media; 
date statistice; cercetări în  media.

✓ 2) Cadru normativ pentru implementarea legii privind 
atragerea investițiilor străine în domeniul producției de 
film și alte opere audiovizuale.

✓ 3) Adoptarea legislației economice primare și secundare 
după dezbateri publice.

✓ 4) Audieri  publice a factorilor responsabili de punerea în 
practică a legislației economice vizând media. 

✓ 5) Prezentarea de rapoarte publice a factorilor 
responsabili de implem. legislației economice în m/m. 

✓ Fortificarea cooperării organelor responsabile de 
domeniul concurenței și de gestionarea domeniului 
mediatic. 

✓ Monitorizarea sistematică a activităților menite să pună în 
practică prevederile legislației economice vizând m/m.  

Un cadru juridico-
economic care să 

asigure 
gestionarea 

domeniului m/m 
ca agent 

economic specific 
în condițiile 

economiei de 
piață și 

concurenței 
loiale, menit să 

fortifice 
sustenabilitatea 

economico-
financiară a m/m 
și independența 

ei editorială.



Obiectiv gen. III Obiective specifice

✓ 3.1. Asigurarea unei concordanțe 
maxime între cererea și oferta de 
competențe pe piața media.

✓ 3.2. Asigurarea instruirii continue atât a 
angajaților din domeniul media, cât și a 
cadrelor academice din instituțiile 
formative de profil.

✓ 3.3. Dezvoltarea competențelor în 
materie de educație mediatică.

✓ 3.4. Cercetarea complexă și aprofundată 
a domeniului mediatic.

✓ 3.5. Fortificarea autoreglementării în 
domeniul mediatic.

Un proces de 
profesionalizare 

a domeniului, 
care să răspundă 

necesităților 
mass-media, dar 
și provocărilor la 
care este supusă 
în noile condiții 

și realități.



Obiectiv gen. III Acțiuni de realizare

✓ 1) Ajustarea programelor de instruire în instituțiile 
formative la cererea pieței media.

✓ 2) Asigurarea pregătirii managerilor media pentru 
toate tipurile de presă.

✓ 3) Crearea de CIC pentru toate categoriile de 
angajați în sistemul m-m și pentru cadrele didactice 
de profil.

✓ 4) Curs obligator de educație mediatică în 
învățământul preuniversitar și universitar. 

✓ 5) Pregătirea cadrelor didactice și a curricula 
necesare pentru cursul de educație mediatică.

✓ 6) Cercetări științifice cu aplicabilitate practică în 
domeniul mediatic.

✓ 7) Actualizarea normelor deontologice pentru 
întregul domeniu, inclusiv presa on-line.

✓ 8) Fortificarea activității Consiliului de Presă și a 
serviciului ombudsmanului.

✓ 9) Încurajarea jurnalismului de calitate și 
contracararea fenomenelor negative atestate în 
conținuturile mediatice.

Un proces de 
profesionalizare 

a domeniului, 
care să răspundă 

necesităților 
mass-media, dar 
și provocărilor la 
care este supusă 
în noile condiții 

și realități.



Programul național: idei principale

• M-m actuală: paradigmă nouă / provocări

• M-m: vas comunicant cu toată societatea 
(starea m-m: grija multor institute sociale):

legislație, economie, concurență, 
instruire/educație; IT; management (macro-, 
micro-); cercetare; statistică; monetizare; co-, 
auto-, solo-reglementare; statistică

• M-m: dilemă (existență-dispariție)



Programul național: așteptări (rezultate)

• Cadru juridic de reglementare a activității tuturor tipurilor de presă, implementat eficient.
• Un cadru juridico-economic stimulator pentru sustenabilitatea financiară a domeniului.
• O entitate responsabilă de realizarea politicilor publice în domeniul mediatic.
• Mediu concurențial loial, onest, echitabil atât pe piața m-m cât și pe cea a publicității.
• Eficienta autorităților de reglementare în  audiovizual și în domeniul concurenței.
• Cadre manageriale competente care asigură o gestionare adecvată a instituțiilor mediatice.
• FSM publici devin instituții de referință pentru celelalte organizații de media.
• Independență economică și editorială a instituțiilor mediatice de toate tipurile.
• Transparență în activitatea m-m, inclusiv în activitatea economico-financiară.
• Transparența și predictibilitatea autorităților responsabile de dezvoltarea m-m.
• O acoperire relativ uniformă cu instituții mediatice a regiunilor țării.
• Securizare sesizabilă a spațiului mediatic național.
• Un pluralism mediatic intern și extern real.
• Un proces avansat de profesionalizare a domeniului, inclusiv prin  auto reglementare.
• Cadre competente de profesioniști  solicitați de piața mediatică.
• CIC funcționale pentru  m-m și pentru corpul academic.
• Un sistem de educație mediatică obligatorie în învățământul preuniversitar și universitar.
• Cercetări, analize, expertize care pun diagnostic exact stării domeniului. 
• Suficiență de date statistice ca să faciliteze gestionarea în cunoștință de cauză a m-m.
• Condiții optime pentru dezvoltarea durabilă a m-m pe principii democratice.
• Rezistența domeniului  la provocările majore.
• Mediu informațional sănătos pentru fiecare cetățean și pentru întreaga societate. 



Programul național: beneficii indirecte

• Cultură profesională și antreprenorială avansată în domeniul 
mediatic și transferul acesteia în domenii conexe, precum cel 
al publicității comerciale; cel al producției audiovizuale și 
cinematografice; cel al măsurării audienței; cel al comunicării, 
în special cu deținătorii informației de interes public etc. 
Transferul este posibil, dat fiind că m-m interacționează cu 
celelalte institute sociale din stat.

• Prestigiu pe plan intern și pe plan extern odată cu avansarea 
în ratingul libertății presei, stabilit anual de prestigioase 
organizații naționale și internaționale.

• Prestigiu pe plan intern și extern generat de gradul înalt de 
garantare și asigurare a dreptului fundamental la libertatea de 
exprimare.

• Progres social generat de acțiuni informate, pornind de la 
axioma că diferența între acțiunile umane adecvate și 
inadecvate o face prezența sau lipsa informației de calitate.



Programul național: riscuri

• Instabilitatea politică ce poate afecta funcționarea 
ritmică a instituțiilor statului.

• Imprevizibilitatea evoluției crizei pandemice care 
poate menține în prim-plan alte priorități.

• Lipsa tradiției unei continuități firești și obligatorii a 
acțiunilor planificate pentru o durată mai mare decât 
mandatul unei legislaturi sau mandatul unui Guvern.

• Lipsa de consecvență în atingerea scopului 
Programului, caracteristică și în cazul implementării 
altor documente similare. 

• Reticența unor factori decidenți, prezentă în 
realitățile autohtone, la probleme ce vizează mass-
media.  



Programul național 
de dezvoltare a mass-mediei 

pentru anii 2022 – 2025

MULȚUMIM !!!



Planul de acțiuni 
pentru implementarea Programului național de dezvoltare a 

mass-mediei pentru anii 2022 - 2025: structură  

▪ Obiective generale / specifice

▪ Acțiuni de realizare a obiectivelor specifice

▪ Indicatori de monitorizare

▪ Costuri de implementare

▪ Termen de realizare

▪ Instituție responsabilă





















Page | 1 

 

SINTEZA 
propunerilor, recomandărilor, obiecțiilor și amendamentelor  

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative  
 

PROPUNERILE ASOCIAȚIEI PRESEI ELECTRONICE 

Prevederi din proiectul de lege  
 

Autorul și conținutul propunerii / recomandării /  
obiecției 

Argumentarea 

Art.I. – Legea nr. 753/1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 156, art. 764), cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 7 se completează cu litera h) cu următorul 
conținut: 

„h) contracarează răspândirea informațiilor false ce 
afectează securitatea informațională1.ˮ 

1. Articolul 7 se completează cu litera h) cu următorul 
conținut: 
”h) identifică, prin sesizare sau autosesizare, evaluează și, 
după caz, contracarează răspândirea informațiilor false 
din spațiul informațional public, cu excepția spațiului 
audiovizual, în stare să afecteze securitatea informațională 
națională;” 

Propunerea conține și acțiunile ce urmează a fi 
întreprinse până a declanșa mecanismul contracarării. 
Evaluarea informațiilor false identificate permite a le 
contracara doar pe cele care amenință realmente 
securitatea informațională. Definirea juridică a noțiunilor 
de informații false și de spațiu informațional public ar 
face alineatul mai exact, de altfel, ca și o clasificare a 
informațiilor care, prin răspândire în spațiul 
informațional public/mediatic, pot să afecteze securitatea 
informațională.   

 2. Articolul 9 litera c) se completează la sfârșit cu textul ”, 
inclusiv a securității informaționale naționale;” 

Art. 9 se intitulează ”Obligațiile Serviciului” și, deci, 
securitatea informațională ar trebui să fie o obligație 
clară. 

2. La articolul 10 alineat (1), litera h) se completează la 
sfârșit cu textul „ , inclusiv a amenințărilor la adresa 
securității informaționale prin alterarea conținutului 
informațiilor vehiculate în spațiul public (prin manipulare, 
propagandă, dezinformare, prin tăinuirea, denaturarea 
sau falsificarea informației etc.) cu scopul de a genera 
panică, tensiuni ori conflicte sociale;” 

3. Articolul 10 alineat (1), litera h) se completează având 
următorul text: ”să înainteze, în limita competenței sale, 
autorităților publice, administrației întreprinderilor, 
instituțiilor și organizațiilor, indiferent de tipul de 
proprietate, persoanelor juridice și fizice, precum și 
asociațiilor obștești, indicații executorii privind înlăturarea 
cauzelor și condițiilor care contribuie la realizarea 
amenințărilor securității de stat, inclusiv a amenințărilor la 
adresa securității informaționale prin răspândirea 
informațiilor false;”  

Sintagma ”în limita competenței sale” precizează, că  
securitatea informațională este și în atribuția altor 
autorități publice, inclusiv a Consiliului Audiovizualului. 
Textul legii actuale exclude persoanele fizice, or, acestea 
pot reprezenta amenințări la securitatea informațională. 
Pledoaria pentru utilizarea sintagmelor definite juridic, 
ori de câte ori este posibil, are drept scop o înțelegere și o 
aplicare uniformă a prevederilor legii.  
Sintagma ”cu scopul” din proiect este contraproductivă, 
dat fiind că, de exemplu, în instanță, nu poți demonstra 
că scopul a fost anume panica socială, bunăoară. Deseori 
informație falsă este preluată din prostie sau din dorința 
de a spori audiența. Ar însemna, oare, aceasta că, dacă 
scopul n-a fost panica socială, atare informații nu-s 
periculoase pentru spațiul mediatic?!    

Art.II. – Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.117–118, art.355), cu modificările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 

 1. Articolul 2, după noțiunea „informație” se completează cu 
o noțiune nouă, cu următorul cuprins: 
”informație falsă – informație nejustificată de interesul 
public, expusă astfel (amestec de fapte, opinii, imagini reale 
sau ireale, adevărate, parțial adevărate sau neadevărate, 
scoase din context sau plasate în alt context etc), încât 
semnificația ei inițială, intenționat sau neintenționat, este 
distorsionată și poate provoca înșelăciune;” 

Definiția este necesară și reflectă mai exact situația reală: 
informația falsă nu neapărat nu corespunde realității; 
informația falsă nu neapărat este și nocivă; informația 
falsă nu este neapărat un act intenționat; informația falsă 
nu este periculoasă pentru un receptor cu gândire critică. 
Sintagma ”nejustificată de interesul public” pune la 
adăpost dreptul la informația care poate șoca, precum și 
categoria informației exagerate, la limită cu cea falsă, din 
genurile satirice, bunăoară, dar care sunt îndreptățite de 

                                                   
1 Ne raportăm la modul în care este formulată noțiunea de „securitate informațională” în Legea Nr. 299 din 21-12-2017 privind aprobarea Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova (securitate informaţională 

– stare de protecție a resurselor informaţionale, precum și a persoanei, societăţii şi statului, în spaţiul informațional).  

 

Annex no.03 Information Security Act_ APEL-CJI-FH_amendments
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interesul public. 
1. Articolul 2, după noțiunea „informație” se completează 

cu o noțiune nouă, cu următorul cuprins: 
„informație falsă ce afectează securitatea 

informațională – informație care nu corespunde realității, 
dar este deghizată și difuzată ca știre și vizează influențarea 
atitudinilor, convingerilor și comportamentului persoanelor, 
pentru compromiterea acțiunilor desfășurate de către 
autoritățile statului, sau instigă la ură, sau pot provoca 
panică publică ori dezordini în masă”. 

2. Articolul 2, după noțiunea „informație falsă” se 
completează cu o noțiune nouă, cu următorul cuprins: 
„informație ce afectează securitatea spațiului 

informațional public  – informațiile false în stare să 
genereze panică, tensiuni ori conflicte sociale, conflicte 
militare, dezastre tehnogene, catastrofe umanitare sau 
altele asemenea. Asemenea informații sunt cele care: 
-   incită la ură 
- justifică sau promovează agresiunea militară, 
agresiunea de tip hibrid sau elemente ale acesteia 
- provin de la autoritățile publice din state aflate în 
conflicte militare declarate/recunoscute drept state-
agresoare 
- justifică sau promovează terorismul 
- justifică, promovează sau glorifică regimurile 
dictatoriale 
- sunt ostile valorilor și proceselor democratice 
- pun în pericol bunuri publice, precum regimul 
democratic, securitatea națională, coeziunea socială, 
siguranța publică, sănătatea publică, echilibrul ecologic și 
altele asemenea 
- prin volumul și zona de răspândire instituie prevalarea 
unei ideologii în raport cu alte ideologii 
- contravin dispozițiilor organelor abilitate de gestionarea 
situațiilor excepționale, de asediu sau de război pe 
parcursul situațiilor decretate” 

Definiția juridică a informației false facilitează definiția 
juridică a informației ce afectează securitatea spațiului 
informațional. 
Noțiunea ”securitate informațională” așa cum e definită, e 
mult mai largă. Definiția propusă indică exact obiectul 
reglementării, unul mai îngust decât securitatea 
informațională.  
Definiția din proiect conține vulnerabilități. Informația ar 
putea să corespundă parțial ori total realității, dar folosită 
cu rea credință, nejustificată de interesul public, poate 
provoca daune unei persoane, companii sau țări. 
Asemenea informație ar trebui definită drept falsă, în 
sensul prezentei legi. Definiția propusă nu se limitează 
doar la informația ce nu corespunde realității. Pentru 
identificarea informației false definiția oferă două 
orientări: interesul public și eventualitatea 
impactului/pagubei.  
Sintagma ”pentru compromiterea acțiunilor desfășurate 
de către autoritățile statului” este periculoasă, dat fiind că 
lasă loc larg de posibile abuzuri. Acțiunile autorităților nu 
pot fi apriori în totalitate doar de salutat.   
O listă a categoriilor de informații ce afectează spațiul 
informațional ar conferi concretețe legii, ar facilita 
aplicarea ei și ar ocoli eventuale abuzuri.  
Lista categoriilor de atare informații poate fi extinsă sau, 
dimpotrivă, restrânsă. 

 3. Articolul 2, după noțiunea „informațiile ce afectează 
securitatea spațiului informațional public…” se completează 
cu o noțiune nouă, cu următorul cuprins: 
”dezinformare – procesul de răspândire intenționată, cu 

rea-credință, a informațiilor ce afectează securitatea 
spațiului informațional public;” 

Este logic să fie dată definiția juridică în această lege, 
definiție valabilă și pentru alte legi, inclusiv CSMA. 
Definiția cuprinde și răspândirea informației pe rețelele 
sociale. Definiția exclude contracararea tuturor 
informațiilor false, lucru imposibil, dar se concentrează 
pe răspândirea cu bună știință a informației periculoase.   

 4. Articolul 2, după noțiunea ”dezinformare” se 
completează cu o noțiune nouă, cu următorul cuprins: 
”spațiu informațional public – spațiu constituit din spațiul 

informațional mediatic și informațiile distribuite public 
prin orice alte mijloace (platforme/rețele on-line, panouri 
fizice publicitare și informaționale de orice gen);” 

Definiția este necesară pentru a concretiza obiectul 
reglementării prin normele conținute în proiectul de lege. 
Definiția cuprinde și informațiile ajunse în spațiul public 
produse și distribuite inclusiv de altcineva, decât 
instituțiile mass-media, dar care pot fi calificate, eventual, 
ca informație falsă ori dezinformare. Definiția permite și 
distribuirea exactă a atribuțiilor SIS și CA în 
contracararea dezinformării.  

 5. Articolul 2, după noțiunea ”spațiu informațional 
public” se completează cu o noțiune nouă, cu următorul 
cuprins: 

”spațiu informațional mediatic - spațiu informațional 
constituit structural și compozițional din totalitatea 
serviciilor media puse la dispoziția publicului de către 
instituțiile mass-media scrise, audiovizuale și on-line din 
țară și din străinătate care au acces în spațiul 
informațional național;”  

Definiția este necesară pentru a concretiza obiectul 
reglementării. Ea înglobează ceea ce produce și distribuie 
instituțiile mass-media de toate tipurile și față de care 
există reglementări separate, diferite de celelalte produse 
informaționale. Definiția aduce mai multă claritate în 
relațiile dintre actorii responsabili de igienizarea spațiului 
informațional. 
Definițiile spațiului informațional public, mediatic și  
audiovizual, din CSMA, pot orienta mai bine acțiunile de 
implementare a prevederilor legale.     

 6. Articolul 5 alin. (4), după cuvintele ”Nu constituie Prevederea fortifică mecanismele juridice de contracarare 
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cenzură” se completează cu următorul cuprins: 
”interzicerea dezinformării în spațiul informațional 

mediatic, precum și…” 

a dezinformării răspândite prin intermediul mass-mediei 
și descurajează îndreptățirea dezinformării prin 
specularea valorilor democratice.  

2. Articolul 6 se completează cu alineatul (4) cu 
următorul cuprins: 

„(4) Se interzice răspândirea informațiilor false ce 
afectează securitatea informațională.” 

7. Articolul 6 se completează cu alineatul (4) cu următorul 
cuprins: 

”(4) În scopul protejării libertății publicului de a fi 
informat, dezinformarea este interzisă;” 

Dezinformarea, așa cum e definită, trebuie expres 
interzisă.   

3. Se completează cu articolul 6/1 cu următorul 
cuprins2: 

„Articolul 6/1. Contracararea răspândirii 
informațiilor false ce afectează securitatea informațională 
vehiculată în sistemele de comunicații electronice 

(1) Furnizorii de servicii de găzduire a conținutului 
online și furnizorii de conținut online de pe teritoriul 
Republicii Moldova sunt obligați ca la ordinul / indicația 
executorie a Serviciului de Informații și Securitate să 
întrerupă imediat cu informarea publicului, transmiterea 
într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea 
conținutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin 
conținutul respectiv se promovează informații false ce 
afectează securitatea informațională. 

 (2) Serviciul de Informații și Securitate aprobă prin 
ordin / indicație executorie și face public lista surselor cu 
conținut online care promovează informații false ce 
afectează securitatea informațională. 

(3) Furnizorii de rețea și/sau servicii de comunicații 
electronice accesibile publicului, în temeiul ordinului / 
indicației executoriii a Serviciului de Informații și Securitate 
au obligația de a bloca imediat accesul utilizatorilor din 
Republica Moldova la sursele cu conținut online incluse în 
ordinul menționat. 

(4) Ordinul / indicația executorie a  Serviciului de 
Informații și Securitate privind lista surselor cu conținut 
online care promovează informații false ce afectează 
securitatea informațională poate fi contestat în instanța de 
judecată, de către persoanele interesate, în condițiile și 
termenele prevăzute de Codul administrativ. Contestarea 
ordinului / indicației executorii nu suspendă executarea 
acestora de către furnizorii de rețea și/sau servicii de 
comunicații electronice.” 

8. Se completează cu articolul 6/1 cu următorul cuprins: 
„Articolul 6/1. Protejarea libertății publicului de a fi 

informat prin contracararea dezinformării în spațiul 
informațional public 

(1) În sensul prezentului articol contracarare înseamnă 
acțiuni prompte îndreptate spre identificarea, evaluarea și 
stoparea răspândirii conținutului calificat drept 
dezinformare, prin blocarea difuzării, preluării, diseminării 
și, după caz, eliminării acestuia din spațiul informațional 
public, indiferent de originea lui. 

(2) Contracararea dezinformării răspândite în spațiul 
informațional public, exceptând spațiul audiovizual, este 
obligația Serviciului de Informații și Securitate. 

(3) Contracararea dezinformării răspândite în spațiul 
audiovizual, este obligația Consiliului audiovizualului. 

(4) Contracararea dezinformării în situații excepționale, 
de asediu și de război este obligația autorității de gestionare 
a unor asemenea situații. 

(5) Autoritățile obligate să contracareze dezinformarea 
inițiază procedura din oficiu, prin autosesizare sau prin 
sesizări parvenite din exterior. 

(6) Calificarea informației drept dezinformare este 
făcută prin evaluarea acesteia în rezultatul unor monitorizări 
cu utilizarea metodologiilor corespunzătoare. 

(7) Pentru contracararea dezinformării autoritățile 
abilitate utilizează exclusiv procedurile și mecanismele 
prevăzute de lege. 

(8) Acțiunile de contracarare a dezinformării sunt făcute 
publice. 

(9) Deciziile autorităților vizând contracararea 
dezinformării pot fi  contestate în instanța de judecată, de 
către persoanele interesate, în condițiile și termenele 
prevăzute de Codul administrativ. Contestarea deciziilor nu 
suspendă executarea acestora de către factorii vizați. 

(10) Neexecutarea sau executarea parțială a deciziilor 
vizând contracararea dezinformării atrage după sine 
sancțiuni prevăzute de legislația în vigoare.”  

Titlul propus pentru articol răspunde și titlului Legii, și 
noilor noțiuni definite juridic în art. 2.  
Definirea contracarării indică exact acțiunile ce urmează. 
Alin. (2) acoperă și dezinformarea prezentă eventual nu 
doar în mediul on-line, dar, de exemplu, și în presa scrisă. 
Anume aceasta de la urmă, din perspectiva dezinformării, 
nu este în nici un fel vizată de legislația în vigoare. 
Indicarea exactă a responsabililor de contracararea 
dezinformării exclude interpretările și dublările în 
acțiuni. 
Textul articolului propus exclude dublarea atribuțiilor SIS 
și CA, prevăzute în alte legi, și consacră mecanisme de 
contracarare a dezinformării. 

 9. Art. 28 alin. (4) se completează cu următorul cuprins: 
”sau dacă preia informații calificate drept 

dezinformare”. 

Prevederea ar putea reduce multiplicarea prin preluare a 
dezinformării. 

Art.III. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 

                                                   
2 Prevederi similare au fost utilizate anterior de CSE în Dispoziția nr.1 din 22.10.2021 (a se vedea pct.17 -19 - https://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/dispozitia_cse_nr.1_22.10.2021.pdf ), 

precum și în dispozițiile CSE din februarie - martie 2022. 

https://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/dispozitia_cse_nr.1_22.10.2021.pdf
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 1. Articolul 181. se completează cu lit.a1) cu următorul 
conținut:  

”a1) săvârșită prin răspândirea dezinformării în spațiul 
informațional public, exceptând spațiul audiovizual, vizând 
procesul electoral;” 

 

Articolul 181, deși este intitulat ”Împiedicarea exercitării 
libere a dreptului electoral sau a activității organelor 
electorale”, nu cuprinde acțiunile de dezinformare care, 
cu siguranță, pot împiedica exercitarea liberă a dreptului 
electoral.  
De discutat: textul lit. a1) să fie inclus aici ori în 
Codul contravențional  

1. Se completează cu articolul  357/1 cu următorul 
cuprins: 

„Articolul 357/1. Neîndeplinirea dispozițiilor Comisiei 
pentru Situații Excepționale 

(1) Eschivarea persoanelor cu funcții de răspundere din 
cadrul  instituțiilor publice, autorităților publice centrale și 
locale, agenților economici și a cetățenilor Republicii 
Moldova de la obligațiile de executare a dispozițiilor 
Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, 
dacă aceasta a provocat: 

a) decesul persoanei 
b) îmbolnăvirea în masă a oamenilor 
c) daune în proporții deosebit de mari statului 
se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 850 

unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, în 
ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite 
funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen 
de la 2 la 5 ani. 

(2) Aceleași acțiuni săvârșite pe timp de pericol pentru 
securitatea națională sau ordinea constituțională, ceea ce 
face necesară apărarea statului de drept, menținerea sau 
restabilirea stării de legalitate 

se pedepsesc cu închisoare de până la 5 ani, în ambele 
cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau 
de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 
ani.” 

2. Se completează cu articolul  357/1 cu următorul 
cuprins: 

„Articolul 357/1. Neexecutarea deciziilor autorităților 
de gestionare a situațiilor excepționale, de asediu și de război 
vizând contracararea dezinformării 

(1) Eschivarea de la obligațiile de executare a deciziilor 
autorităților de gestionare a situațiilor excepționale, de 
asediu și de război vizând contracararea dezinformării, 
ignorarea sau executarea parțială a acestora de către 
persoane cu funcții de răspundere din cadrul instituțiilor 
publice și autorităților publice centrale și locale din 
Republica Moldova, de către agenți economici, asociații 
obștești și cetățeni ai Republicii Moldova sau de către agenți 
economici, asociații obștești și cetățeni străini care activează 
ori se află în Republica Moldova se pedepsește cu amendă în 
mărime de până la 850 de unități convenționale sau cu 
muncă neremunerată în folosul comunității de la 100 la 240 
de ore. 

(2) Aceleași acțiuni săvârșite repetat pe durata stării 
excepționale, de asediu sau de război se pedepsesc cu 
amendă de până la 1800 de unități convenționale sau cu 
muncă neremunerată în folosul comunității de la 250 la 500 
de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un 
termen de la 2 la 5 ani.” 

Textul din proiect sugerează, că în alte situații, decât cele 
descrise la lit. a)-c), eschivarea poate fi acceptată. Lit.a) se 
referă la o singură persoană și nu prevede eventualitatea 
decesului mai multor persoane. Lit. b) se referă la 
îmbolnăvirea ”în masă”, deși nu este clară valoarea 
numerică a sintagmei ”în masă” și  nici modalitatea, prin 
care să fie demonstrată ”îmbolnăvirea în masă” cauzată 
de eschivare. Prin urmare, poate fi larg interpretată. Lit. 
c) vizează daunele în proporții deosebit de mari, or, 
daunele, potrivit art. 126 CP, se referă numai la ”bunuri 
sustrase, dobândite, primite, fabricate, distruse, utilizate, 
transportate, păstrate, comercializate, trecute peste 
frontiera vamală”,  și nu au tangență clară cu securitatea 
informațională.  
Textul propus are obiect de reglementare exclusiv 
dezinformarea. 

2. Se completează cu articolul  357/2 cu următorul 
cuprins: 

„Articolul 357/2. Neîndeplinirea hotărârilor Consiliului 
Suprem de Apărare 

(1) Eschivarea persoanelor cu funcții de răspundere din 
cadrul instituțiilor publice,  autorităților publice centrale și 
locale, agenților economici și a cetățenilor Republicii 
Moldova, a cetățenilor străini și apatrizi de la  obligațiile de 
executare a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare, se 
pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.” 

  

Art.IV. – Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132–137, art. 696), cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 1. Articolul 20 se completează cu litera j)1 cu următorul 
cuprins: 

 „j)1 sistarea difuzării programelor audiovizuale și 
retransmiterii serviciilor media audiovizuale calificate în 
urma evaluării drept informații ce afectează securitatea 
spațiului informațional audiovizual sau dezinformare”. 

Considerăm important să introducem această prevedere 
pentru durata stării de urgență, perioadă când avem timp 
și posibilitate să stabilim, care sunt programele 
audiovizuale și serviciile media audiovizuale retransmise, 
prin conținutul cărora se răspândesc intenționat, cu rea-
credință informații ce afectează securitatea 
informațională. 
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 Nota bene! Articolul nu acoperă lupta cu eventuale 
informații pe panouri stradale, afișe etc. 
Poate ar fi cazul de propus o prevedere care să 
concretizeze cu exactitate acțiunile a două autorități în 
vederea securizării spațiului audiovizual. De exemplu: 
„j1) sistarea, de către autoritatea de gestionare a stării 
de urgență, pe o perioadă determinată, a difuzării 
programelor audiovizuale și retransmiterii serviciilor 
media audiovizuale calificate în urma evaluării prin 
monitorizare de către Consiliul audiovizualului drept 
informații ce afectează securitatea spațiului 
informațional audiovizual sau  dezinformare. În 
situația, în care în perioada determinată sunt înlăturate 
cauzele sistării, situație constatată de Consiliul 
audiovizualului, la demersul acestuia autoritatea de 
gestionare a stării de urgență, își abrogă decizia de 
sistare. În situația, în care în perioada determinată nu 
sunt înlăturate cauzele sistării, autoritatea de gestionare 
a stării de urgență dispune, după caz: 

- prelungirea  sistării pe o nouă perioadă; 
- prelungirea sistării pe întreaga perioadă a 

stării de urgență; 
- retragerea licenței de emisie sau a autorizației 

de retransmisie ”. 
1. La articolul 25 litera g), după cuvântul „televiziune” se 

introduce cuvântul „publice” iar la litera h)  cuvântul 
„interzice” se înlocuiește cu cuvântul „contracarează”. 

2. La art.25, litera g) va avea următorul cuprins: 
g) asigură paza sediilor autorităților publice, a misiunilor 

diplomatice, a stațiilor de alimentare cu apă, energie 
electrică și gaze, a stațiilor de radiocomunicații, a sediilor și 
locațiilor furnizorilor de servicii media audiovizuale,   
precum și a altor obiective de importanță națională; 

 

Nu este de acceptat doar paza „stațiilor de radio și 
televiziune publice” cum se propune, deoarece: a) dacă 
prin „stații de radio și televiziune” se au în vedere 
„furnizorii de servicii media audiovizuale”, atunci  
autoritățile, în conformitate cu prevederile legislației 
naționale și normelor europene, au în obligația lor 
asigurarea protecției tuturor jurnaliștilor și a sediilor 
unde ei lucrează, nu doar a celor publici. În cazul dat, 
considerăm potrivită formula din CSMA, art.10 (1), lit.b) 
pe care am propus-o. 
b) dacă prin „stații de radio și televiziune” se are în vedere 
rețeaua de emițătoare ori receptoare necesare pentru 
serviciile de radiocomunicații, care evident necesită pază, 
considerăm oportun să fie incluse și să utilizam formula 
din Legea comunicațiilor electronice – stații de 
radiocomunicații.      
 
Înlocuirea de la lit.h) din propunerea autorilor se acceptă 
fără modificare.                                                                                              

2. Articolul 42 se completează cu litera d) cu următorul 
cuprins: 

„d) sistarea retransmisiunii posturilor de radio și 
televiziune din țările care nu au ratificat Convenția 
europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.” 

3.Articolul 42 se completează cu litera d) cu următorul 

cuprins: 

„d) sistarea retransmisiunii serviciilor media audiovizuale de 
stat ori cu capital de stat, interzicerea comercializării ziarelor 
și revistelor de stat ori cu capital de stat, blocarea paginilor 
web oficiale provenind din țări recunoscute internațional 
drept țări agresoare și din statele care oficial sprijină țările 
agresoare” 

Texul din proiect, pe de o parte, elimină instituții 
audiovizuale bune, provenind, de exemplu, din SUA, 
Canada, India, Japonia etc.) și, pe de altă parte – instituții 
media bune de opoziție din țările nesemnatare. 
Propunerea APEL discerne proveniența informației și, 
totodată, acoperă toate tipurile de presă – audiovizuală 
(liniară și neliniară), scrisă și on-line.   

3. Articolul 59 se completează cu litera e) cu următorul  Completarea propusă nu este necesară, deoarece au fost 
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cuprins: 
„e) sistarea retransmisiunii posturilor de radio și 

televiziune din țările care nu au ratificat Convenția 
europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.” 

introduse măsuri la art. 20 (starea de urgență) și la art. 42 
(starea de asediu) care se aplică inclusiv la art. 59 (starea 
de război): Pe durata stării de război, suplimentar la cele 
prevăzute la art.20 şi 42, pot fi luate următoarele măsuri: 

Art.V. – Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007  (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399–410, art. 679), cu modificările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 

1. Articolul 9 se completează cu litera u3) cu următorul 
conținut: 

„u3) controlul asupra executării de către furnizorii de 
rețea și/sau servicii de comunicații electronice a obligației 
de blocare imediată a accesului utilizatorilor din Republica 
Moldova la sursele cu conținut online incluse în lista 
surselor cu conținut online care promovează informații false 
ce afectează securitatea informațională, aprobată prin 
ordinul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii 
Moldova; 

1. Articolul 9 se completează cu litera u3) cu următorul 
conținut: 

„u3) controlul asupra executării de către furnizorii de 
rețea și/sau servicii de comunicații electronice a obligației de 
blocare imediată a accesului utilizatorilor din Republica 
Moldova la sursele cu conținut online calificate, în condițiile 
legii, de către Serviciul de Informații și Securitate și de 
Consiliul audiovizualului (în cazul serviciilor media 
neliniare) drept informații ce afectează securitatea spațiului 
informațional public;” 
 

Propunerea ”împarte” exact atribuțiile și sugerează, că nu 
trebuie așteptată o listă de site-uri, ca mai apoi să fie 
blocate, ci să se intervină prompt. Textul propus 
utilizează noțiunile definite juridic. 

2. Legea se completează cu articolul 96/1 cu următorul 
cuprins: 

„Articolul 96/1. – (1) Persoanele fizice și juridice care 
dețin pagini web sunt obligate să plaseze informații de 
contact la un loc vizibil care ar permite identificarea 
acestora, după cum urmează: 

-    în cazul persoanelor fizice: numele, prenumele, datele 
de contact (telefonul fix și/sau telefonul mobil și adresa 
electronică) și adresa de corespondență; 

- în cazul persoanelor juridice: denumirea persoanei 
juridice, data înregistrării și numărul de identificare de stat 
(IDNO), sediul (adresa poștală, telefon, fax, adresa 
electronică), numele și prenumele administratorului, datele 
de contact (telefonul fix și/sau telefonul mobil și adresa 
electronică). 

(2) În cazul lipsei informațiilor / datelor de contact, 
Agenția își rezervă dreptul de a bloca accesul către pagina 
web pe teritoriul Republicii Moldova. Decizia de blocare a 
accesului public către pagina web poate să intervină în 
următoarele cazuri: 

a) în cazul unui denunț/sesizare a unei persoane/entități. 
b) în cazul când Agenția nu poate identifica proprietarul 

paginii web în vederea contactării acestuia pentru 
remedierea conflictului ce a stat la baza denunțului. 

Deblocare la cat timp, 24 de ore de la remediere. 
 (3) Decizia de blocare va fi afișată public înlocuind 

conținutul paginii web cu indicarea informațiilor ce ar 
permite deținătorilor paginilor web să anunțe Agenția 
despre remedierea încălcărilor și motivele care au stat la 
baza acestora. Decizia poate fi contestată în instanța de 
judecată, de către persoanele interesate, în condițiile și 
termenele prevăzute de Codul administrativ. Contestarea 
deciziei nu suspendă executarea acesteia de către furnizorii 
de rețea și/sau servicii de comunicații electronice. 

(4) Furnizorii de servicii internet vor fi obligați să 

2. Legea se completează cu articolul 96/1 cu următorul 
cuprins: 

„Articolul 96/1. – (1) Persoanele fizice și juridice care 
dețin pagini web sunt obligate să plaseze informații de 
contact la un loc vizibil care ar permite identificarea 
acestora. 

”(2) În cazul blocării paginii web, Agenția afișează pe 
pagina web blocată decizia și motivul blocării.  

(3) Decizia de blocare poate fi contestată în instanța  de 
judecată, de către persoanele interesate, în condițiile și 
termenele prevăzute de Codul administrativ. Contestarea 
deciziei de blocare nu suspendă executarea acesteia. 

(4) Remedierea cauzelor care au condus la blocarea unei 
pagini web se face între proprietarul/administratorul paginii 
și autoritatea care a dispus blocarea.  

(5) Decizia de deblocare a paginii web este luată de 
autoritatea care a dispus blocarea ei. 

(6) Agenția va debloca pagina nu mai târziu de 24 de ore 
de la demersul autorității respective.” 

 
 

Agenția nu ar trebui să fie obligată să caute site-urile 
blocate pentru remedierea situației – este interesul 
proprietarului sire-ului blocat. După noi, important e ca 
articolul să stabilească în mod clar mecanismul prin care 
un site este blocat și deblocat. 
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blocheze accesul public pe teritoriul Republicii Moldova la 
pagina web până la clarificarea circumstanțelor și 
înlăturarea abaterilor.” 

Art.VI. – Codul contravențional nr.218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.78–84, art.100), cu modificările ulterioare, se completează după 
cum urmează: 

1. Se completează cu articolul 365/4 cu următorul 
cuprins: 

„Articolul 365/4. Răspândirea informațiilor false ce 
afectează securitatea națională. 

Distribuirea sau punerea în alt mod la dispoziția 
publicului a unei informații care nu corespunde realității, 
despre care se știe că este falsă, dar este deghizată și difuzată 
ca știre și vizează influențarea atitudinilor, convingerilor și 
comportamentului persoanelor, pentru compromiterea 
acțiunilor desfășurate de către autoritățile statului, sau 
instigă la ură, sau poate provoca panică publică, tensiuni 
sociale ori dezordini în masă,  

se sancționează cu amendă de la 400 la 450 de unități 
convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 800 
la 1200 de unități convenționale aplicată persoanei juridice 
cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită 
activitate pe un termen de la 3 luni la un an. ”. 

1. Se completează cu articolul 365/4 cu următorul 
cuprins: 

„Articolul 365/4. Răspândirea informațiilor false ce 
afectează securitatea națională. 

Răspândirea dezinformării se sancționează cu amendă de 
la 400 la 450 de unități convenționale aplicată persoanei 
fizice, cu amendă de la 800 la 1200 de unități convenționale 
aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de 
a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la 
un an. ”. 

 

Poate e cazul de avut sancțiuni mai dure pentru încălcări 
repetate 

2. La articolul 423/1 alineat (1), textul „și 365/2” se 
substituie cu textul „ , 365/2 și 365/4”. 

  

Art.VII. –  Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.462–466, art.766), cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 1 [Noțiuni principale]: 
la noțiunea „securitate informațională”, cuvintele „din 

exterior” se substituie cu cuvintele „din interiorul și/sau 
exteriorul țării”; 

articolul se completează cu următoarele noțiuni: 
„dezinformare – răspândire de informații false sau 

înșelătoare (reflectate distorsionat, cu conținut fabricat, 
exagerat, scoase din context sau plasate într-un alt context, 
opinii (interesate) preluate și transformate în știri valide cu 
argumentare tendențioasă etc.), care sunt create, prezentate 
și diseminate pentru a obține un câștig economic, a induce 
publicul în eroare în mod deliberat sau pentru a provoca un 
prejudiciu public, precum și propaganda ostilă valorilor 
democratice și informațiile false care presupun amenințări 
aduse proceselor democratice, politice sau de elaborare a 
politicilor, ori amenințări aduse bunurilor publice precum 
securitatea informațională a Republicii Moldova, sănătatea 
cetățenilor, mediul etc.;”3 

„propagandă - ???” 

1. La articolul 1 [Noțiuni principale]:  
la noțiunea „securitate informațională”, cuvintele „din 

exterior” se substituie cu cuvintele „din interiorul și/sau 
exteriorul țării”; 

articolul se completează cu următoarea noțiune: 
 
varianta 1 din propunerea pentru completarea legii 

privind libertatea de exprimare: 
”dezinformare – procesul de răspândire intenționată, cu 

rea-credință, a informațiilor ce afectează securitatea 
spațiului informațional public;” 

 
varianta 2 e propunerea autorilor proiectului de lege 

expusă în altă redacție: 
 „dezinformare – răspândire de informații al căror 

caracter fals sau înșelător poate fi verificat și demonstrat 
(reflectate distorsionat, cu conținut fabricat, exagerat, scoase 
din context sau plasate într-un alt context, precum și alte 
forme de manipulare a opiniei publice), care sunt create, 
prezentate și diseminate pentru a induce publicul în eroare 
în mod deliberat, pentru a obține un câștig economic sau 
pentru a provoca un prejudiciu public prin amenințări aduse 
proceselor democratice, bunurilor publice, siguranței 

Indiferent de varianta aleasă, este evident că trebuie să 
avem în vedere o singură definiție pentru noțiunea de 
”dezinformare” atât în Legea privind libertatea de 
exprimare cât și în CSMA.  
 
Așa sau altfel, definiția trebuie clarificată, astfel, încât să 
poată fi aplicată, inclusiv, instanța, la nevoie, să poată 
judeca fără echivoc eventuale cazuri/cauze. 
 
Codul de bune practici privind dezinformarea este un act 
de autoreglementare, inspirat din Comunicarea Comisiei 
Europene din 26.04.2018 intitulată ”Combaterea 
dezinformării online: o abordare europeană” care a trasat 
linii directoare pentru cadrul legal în statele membre. 
Ambele acte nu oferă soluții gata. Prin urmare, le revine 
statelor membre cum să decidă în privința 
reglementărilor care să contracareze dezinformarea. 
 

                                                   
3 Redacția noțiunii este inspirată din definiția „dezinformării” conținută în Codul Uniunii Europene de bune practici privind dezinformarea - https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-
practice-disinformation  

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
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cetățenilor și securității informaționale a Republicii 
Moldova.”  

2. Articolul 5 [Programele audiovizuale achiziționate] se 
completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins4: 

„(2) În cazul serviciilor de televiziune, programele 
audiovizuale achiziționate de peste hotare trebuie să provină 
sau să fie produse în proporție de cel puțin 50% în statele 
membre ale Uniunii Europene și/sau în statele terțe care au 
ratificat  Convenția europeană privind televiziunea 
transfrontalieră. Nu pot fi achiziționate programe produse 
de filiale sau reprezentanțe ale furnizorilor care provin din 
state care nu au ratificat Convenția europeană privind 
televiziunea transfrontalieră, indiferent de locul activității 
acestora.” 

2. Articolul 5 [Programele audiovizuale achiziționate] se 
completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins: 

”(2) Programele audiovizuale achiziționate de peste 
hotare trebuie să provină și să fie produse în proporție de cel 
puțin 50% în statele membre ale Uniunii Europene și/sau în 
statele terțe care au ratificat Convenția europeană privind 
televiziunea transfrontalieră. Nu pot fi recunoscute ca 
provenind sau fiind produse în statele membre ale Uniunii 
Europene și/sau în statele terțe care au ratificat Convenția 
europeană privind televiziunea transfrontalieră, programele 
audiovizuale în cazul în care: 

a) deciziile editoriale privind programele audiovizuale 
au fost luate într-un stat care nu este membru al 
Uniunii Europene și/sau nu a ratificat Convenția 
europeană privind televiziunea transfrontalieră;  

b) o parte majoritară a forței de muncă implicate în 
producerea programelor audiovizuale își desfășoară 
activitatea într-un stat care nu este membru al 
Uniunii Europene și/sau nu a ratificat Convenția 
europeană privind televiziunea transfrontalieră;      

Propunerea de precizare din prima propoziție a acestui 
alineat urmărește scopul de a institui o regulă generală 
pentru tot sectorul audiovizual, cu obligații comune, atât 
pentru serviciile de televiziune, cât și pentru cele de 
radiodifuziune sonoră.  
Interdicția impusă în propoziția a doua nu ar trebui 
acceptată, chiar dacă prin aceasta se urmărește a limita 
pătrunderea de conținuturi audiovizuale, din anumite 
țări, deoarece, pe lângă aceasta va crea impedimente la 
achiziția de programe audiovizuale din SUA și Canada, de 
exemplu.  
Ideea autorilor proiectului de lege, este să nu se permită 
anumitor furnizori de servicii media să eludeze 
mecanismul de 50% de programe audiovizuale 
achiziționate de peste hotare care trebuie să provină 
efectiv din țările UE și cele care au ratificat Convenția. 
Propunerea noastră este să specificăm câteva criterii care 
să permită depistarea ”fraudei”. Aceste două elemente, de 
la lit.a) și b), se regăsesc, de altfel, la prevederile din 
CSMA care specifică definirea și atribuirea jurisdicției 
furnizorilor de servicii media. Aceste elemente sunt 
preluate din Directiva serviciilor media audiovizuale.  

3. Articolul 6 [Operele audiovizuale europene] se 
completează cu alineatele (4)–(8) cu următorul cuprins5: 

„(4) În cazul serviciilor media audiovizuale liniare, 
furnizorii de servicii media au obligația să rezerve operelor 
audiovizuale europene cel puțin 50% din timpul de emisie al 
fiecărui serviciu, din care se scade timpul alocat știrilor, 
evenimentelor sportive, jocurilor, publicității, serviciilor de 
teletext și teleshoppingului. 

(5) În cazul serviciilor media audiovizuale neliniare, 
furnizorii de servicii media au obligația să rezerve operelor 
audiovizuale europene cel puțin 30% din catalogul de 
programe și să le scoată în evidență. 

(6) În cazul serviciilor media audiovizuale liniare, 
furnizorii de servicii media au obligația să rezerve operelor 
audiovizuale europene create de către producătorii 
independenți din Republica Moldova cel puțin 10% din 
timpul de emisie al fiecărui serviciu, din care se scade 
timpul alocat știrilor, evenimentelor sportive, jocurilor, 
publicității, serviciilor de teletext și teleshoppingului. 

(7) Furnizorii de servicii media prezintă în raportul anual 
Consiliului Audiovizualului informații privind respectarea 
prevederilor alin.(4)–(6). 

(8) Prevederile prezentului articol nu se aplică serviciilor 
de radiodifuziune sonoră, serviciilor de televiziune locale și 
comunitare, precum și serviciilor media audiovizuale 

 Fără comentarii.  

                                                   
4 Art.5 alin.(2) a fost abrogat prin Legea nr.241 din 16.12.2020. 
5 Art.6 alin.(4)-(8) au fost abrogate prin Legea nr.241 din 16.12.2020. 
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dedicate exclusiv publicității și teleshoppingului.” 
4. La articolul 17 [Protejarea spațiului audiovizual 

național]: 
alineatul (3) se completează la sfârșit cu cuvintele „și 

informare manipulatorie din exterior ce constituie 
agresiune mediatică îndreptată împotriva Republicii 
Moldova”; 

alineatul (4) va avea următorul cuprins6: 
„(4) În vederea protejării spațiului audiovizual național 

și asigurării securității informaționale, furnizorii de servicii 
media audiovizuale vor difuza și distribuitorii de servicii 
media audiovizuale vor retransmite programe audiovizuale 
și sonore care sunt produse în statele membre ale Uniunii 
Europene, în SUA și Canada, precum și în statele care au 
ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea 
transfrontalieră, precum și filme artistice de scurt și lung 
metraj produse în alte state.”  

articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul 
cuprins: 

„(6) În scopul securizării spațiului audiovizual național, 
Consiliul Audiovizualului asigură implementarea acțiunilor 
necesare în condițiile Legii nr.212/2004 privind regimul 
stării de urgență, de asediu și de război.” 

4. La articolul 17 [Protejarea spațiului audiovizual 
național]: 

alineatul (3) se completează la sfârșit cu cuvintele „și 
dezinformare din interior și/sau exterior”;  

alineatul (4) va avea următorul cuprins: 
„(4) În vederea protejării spațiului audiovizual național și 

asigurării securității informaționale, furnizorii de servicii 
media nu vor difuza și distribuitorii de servicii media nu vor 
retransmite programe audiovizuale care, indiferent de 
proveniența lor, în condițiile legii, sunt calificate drept 
conținând informații ce afectează securitatea spațiului 
audiovizual național sau dezinformare.  

Alin. (3) face referire la faptul că ”În spațiul 
audiovizual național este interzisă difuzarea programelor 
audiovizuale ce constituie discurs care incită la ură.”. La 
noțiunea de discurs de ură se adaugă dezinformarea pe 
care o consacrăm juridic. 
La alin.(4), s-au făcut ajustări în conformitate cu 
noțiunile din CSMA. Totodată, sintagma ”, precum și 
filme artistice de scurt și lung metraj produse în alte 
state.”, este periculoasă și – inacceptabilă deoarece 
serialele au influență mare.  
 

5. La articolul 27 [Retragerea licenței de emisie]: 
la litera g), după textul „alin.(10)” se completează cu 

textul „și alin.(10/3)”; 
articolul se completează cu litera h): 
„h) furnizorul de servicii media a cărui licență de emisie a 

fost suspendată în conformitate cu art.84 alin.(9/1) din 
prezentul cod nu remediază încălcarea.” 

 5.  Fără comentarii 

6. La articolul 28, alineatul (2) se completează cu litera 
a1) cu următorul cuprins: 

„a1) autorități / instituții ale altor state, cu excepția 
cazurilor stabilite prin acordurile interguvernamentale pe 
bază de reciprocitate;” 

6. De exclus 
  

Prin alin.(2), Proiectul prevede instituirea unei interdicții  
pentru  furnizorii privați de servicii media care nu pot 
avea în calitate de proprietar beneficiar, ”autorități / 
instituții ale altor state cu excepția cazurilor stabilite prin 
acordurile interguvernamentale pe bază de reciprocitate”. 
Dar, ONG-uri? Reiese că da. Atunci ce obținem prin 
această prevedere. Și apoi, există  acorduri 
interguvernamentale care nu prevăd reciprocitate. TV5, 
de exemplu, ce avem ca reciprocitate? 
Propunerea noastră este de exclus această completare la 
alin.(2) deoarece nu este o soluție la o posibilă 
amenințare sau cel, puțin, de acceptat în formula noastră, 
adică ne referim expres la entități emanate de către stat.  

 
7. La articolul 53 [Funcționarea distribuitorilor de 

servicii media], alineatul (2) se completează cu literele a)–g) 
cu următorul cuprins7: 

„a) Parlamentul, Președintele Republicii Moldova sau 
Guvernul; 

7. Fără comentarii 

                                                   
6 Art.17 alin.(4) a fost modificat prin Legea nr.241 din 16.12.2020. 
7 Lit.a)-g) au fost abrogate prin Legea nr.241 din 16.12.2020. 
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b) un organ central de specialitate sau o autoritate 
administrativă centrală; 

c) o autoritate a administrației publice locale; 
d) alt organ/autoritate, instituite cu scopul exercitării 

atribuțiilor administrative, social-culturale sau cu caracter 
necomercial; 

e) o instituție publică finanțată integral sau parțial de la 
bugetul de stat; 

f) o organizație comercială finanțată integral sau parțial 
de la bugetul de stat;” 

8. La articolul 66 [Publicitatea și teleshoppingul], 
alineatele (4) și (5) se exclud. 

8. La articolul 66 [Publicitatea și teleshoppingul], 
alineatul (4) se exclude. 

 
 
 

Credem că ar trebui să păstrăm în versiunea în vigoare 
aceste două alineate care sunt propuse spre a fi excluse. 
Este vorba despre interdicția pentru furnizorii publici de 
a difuza teleshopping (alin.4) și publicitate, cu excepția în 
cadrul evenimentelor de interes major (alin.5). 

Raționamentul este știut: în condițiile unei piețe 
subdezvoltate de publicitate și având în vedere evoluțiile 
din ultima perioadă, banii trebuie lăsați privaților, 
deoarece furnizorii publici primesc finanțe de la bugetul 
de stat. Ca variantă de compromis, ar putea să fie 
păstrată, măcar interdicția pentru teleshopping. 

Faptul că a avut furnizorii publici până în 2019 au avut 
dreptul de a difuza publicitate a schimbat cumva situația 
economică a companiei Teleradio-Moldova? Problema 
este legată de gestiune, nu de austeritate. Legea trebuie sa 
armonizeze relațiile între toții jucătorii de pe piață și nu 
să favorizeze vreunul. 

9. La articolul 75 [Atribuțiile Consiliului 
Audiovizualului]: 

alineatul (3) Se completează cu litera l) cu următorul 
cuprins: 

„l) a procedurilor interne pentru implementarea 
acțiunilor necesare în condițiile Legii nr.212/2004 privind 
regimul stării de urgență, de asediu și de război.” 

alineatul (4) se completează cu lit.a1) cu următorul 
cuprins: 

„a1) monitorizează spațiul informațional și, în scopul 
combaterii contaminării și protecției societății împotriva 
dezinformărilor, exercită controlul și aplică sancțiuni asupra 
acțiunilor de dezinformare și/sau de informare 
manipulatorie, admise de furnizorii de servicii media, 
aplicate inclusiv prin practici digitale;” 

9. La articolul 75 [Atribuțiile Consiliului 
Audiovizualului]: 

alineatul (4) se completează cu lit.a1) cu următorul 
cuprins: 

„a1) supraveghează spațiul informațional audiovizual, 
exercită controlul și în cazul constatării informațiilor false și 
a dezinformării în cadrul serviciilor media audiovizuale 
lineare și neliniare și în cadrul serviciilor media audiovizuale 
retransmise, aplică sancțiuni pentru încălcările admise;”  

Sintagma propusă de autorii proiectului de lege este 
stângace, textul este ambiguu, pe măsură să nu rezolve 
nimic sau să permită abuzuri din partea CA. 
De aceea, propunerea noastră încearcă să urmărească 
același scop, dar prin formulare exactă și mai puțin 
interpretabilă. 
 
De fapt, să nu uităm că avem ceva asemănător la art.27, 
alin (5): Consiliul Audiovizualului monitorizează și 
supraveghează respectarea de către furnizorii de servicii 
media și distribuitori de servicii media a prevederilor 
prezentului cod privind protejarea spațiului audiovizual 
național și asigurarea securității informaționale, precum 
și poate institui reglementări și întreprinde măsurile 
necesare, în limita competențelor, pentru atingerea 
scopului respectiv. 

10. La articolul 80 [Organizarea și funcționarea 
Consiliului Audiovizualului]: 

alin.(6) va avea următorul cuprins: 
„(6) În perioada electorală, deciziile cu privire la 

examinarea contestațiilor și aplicarea sancțiunilor de către 
Consiliul Audiovizualului sunt publicate pe pagina web 
oficială a acestuia în termen de cel mult 24 de ore de la 
adoptare.” 

articolul se completează cu alineatul (6/1) cu următorul 

10. Fără comentarii 
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cuprins: 
„(6/1) Deciziile emise de către Consiliul Audiovizualului 

în baza art.84 alin.(10/1)-(10/3) din prezentul cod, sunt 
publicate pe pagina web oficială a acestuia în termen de cel 
mult 24 de ore de la adoptare. 

11. Articolul 83 [Activitatea de supraveghere și control] 
se completează cu alineatul (4/1) cu următorul cuprins: 

„(4/1) Examinarea sesizărilor / petițiilor sau controlul 
efectuat din oficiu ce vizează informațiile despre reflectarea 
alegerilor ori acțiunile de propagandă, dezinformare și/sau 
de informare manipulatorie, se efectuează de către Consiliul 
audiovizualului în termen de 3 zile lucrătoare din data 
depunerii sesizării / petiției sau de la data săvârșirii / 
identificării acțiunii.” 

11. Articolul 83 [Activitatea de supraveghere și control] se 
completează cu alineatul (4/1) cu următorul cuprins: 

„(4/1) În perioada electorală, examinarea sesizărilor / 
petițiilor sau controlul efectuat din oficiu ce vizează acțiuni 
de dezinformare și/sau de răspândire a informațiilor false, se 
efectuează de către Consiliul audiovizualului în termen de 3 
zile lucrătoare din data depunerii sesizării / petiției sau de la 
data săvârșirii / identificării acțiunii.” 

Textul este ajustat prin excluderea noțiunilor  nedefinite 
juridic precum ”propaganda” sau informare 
”manipulatorie”. 

12. La articolul 84 [Sancțiuni]: 
la alineatul (3) litera a), textul „art.4 alin.(3), (4) și (6)–

(9),” se exclude; 
articolul se completează cu alineatele (9/1), (10/1), 

(10/2), (10/3) și (10/4) cu următorul cuprins: 
„(9/1) „Se sancționează cu amendă de la 20000 de lei la 

40000 de lei furnizorii de servicii media pentru comiterea 
încălcărilor prevăzute la art.4 alin.(3), (4) și (6)–(9) din 
prezentul cod. Pentru încălcarea repetată a prevederilor 
respective, sancțiunea constituie suspendarea dreptului de a 
difuza comunicările comerciale audiovizuale de la 1 lună la 3 
luni. 

Suspendarea dreptului de a difuza comunicările 
comerciale audiovizuale, pe un termen de la 3 luni la 6 luni, 
pentru comiterea repetată a încălcărilor prevăzute la art.4 
alin.(3), (4) și (6)–(9) din prezentul cod, după aplicarea 
sancțiunii privind suspendarea dreptului de a difuza 
comunicările comerciale audiovizuale de la 1 lună la 3 luni. 

Suspendarea licenței de emisie se aplică furnizorului de 
servicii media dacă nu respectă decizia Consiliului 
Audiovizual privind suspendarea dreptului de a difuza 
comunicările comerciale audiovizuale. 

Retragerea licenței de emisie pentru încălcarea 
prevederilor art.4 alin.(3), (4) și (6)–(9) din prezentul cod se 
aplică după ce au fost aplicate gradual sancțiunile prevăzute 
de prezentul alineat.” 

„(10/1) Se sancționează cu retragerea dreptului de emisie, 
pe un termen de 24 ore, furnizorul de servicii media care 
admite difuzarea informațiilor sau acțiunilor de 
dezinformare și/sau de informare manipulatorie. 

(10/2) Se sancționează cu retragerea dreptului de a difuza 
/ publica informații despre reflectarea alegerilor, pe o 
perioadă de până la 3 zile, furnizorul de servicii media care 
reflectă campania electorală fără a avea acest drept sau care 
adoptă tratamente privilegiate față de unele partide sau unii 
concurenți electorali, în virtutea statutului social și/sau a 
funcțiilor pe care le dețin candidații acestora, precum și care 
încalcă obligația de echitate, responsabilitate, echilibru și 

2. La articolul 84 [Sancțiuni]:  
la alineatul (3) litera a), textul „art.4 alin.(3), (4) și (6)–

(9),” se exclude; 
articolul se completează cu alineatele (9/1), (10/1), (10/2), 

(10/3), (10/4) cu următorul cuprins: 
„(9/1) „Se sancționează furnizorii de servicii media pentru 

încălcarea normelor prevăzute la art.4 alin.(3), (4) și (6)–(9) 
din prezentul cod, după cum urmează: 

a) cu amendă de la 25000 de lei la 40000 de lei pentru 
prima încălcare a prevederilor;  

b) cu suspendarea dreptului de a difuza comunicările 
comerciale audiovizuale de la 1 lună la 3 luni pentru 
încălcarea repetată a prevederilor; 

c) cu suspendarea dreptului de a difuza comunicările 
comerciale audiovizuale, pe un termen de la 3 luni la 6 luni, 
pentru încălcarea repetată a prevederilor, după aplicarea 
sancțiunii prevăzute la lit.b); 

d) cu suspendarea licenței de emisie dacă furnizorul de 
servicii media nu respectă decizia Consiliului Audiovizual 
privind aplicarea sancțiunilor prevăzute la lit.b) și c); 

e) cu retragerea licenței de emisie pentru încălcarea 
prevederilor după ce au fost aplicate gradual sancțiunile 
prevăzute de prezentul alineat.” 

 „(10/1) Se sancționează cu retragerea dreptului de emisie, 
pe un termen de 24 ore, furnizorul de servicii media care 
admite difuzarea informațiilor false sau acțiunilor de 
dezinformare. 

(10/2) Se sancționează cu retragerea dreptului de a difuza 
/ publica informații despre reflectarea alegerilor, pe întreaga 
perioadă electorală, furnizorul de servicii media care reflectă 
campania electorală fără a avea acest drept sau care adoptă 
tratamente privilegiate față de unele partide sau unii 
concurenți electorali, în virtutea statutului social și/sau a 
funcțiilor pe care le dețin candidații acestora, precum și care 
încalcă obligația de echitate, responsabilitate, echilibru și 
imparțialitate în perioada electorală. 

(10/3) Se sancționează cu suspendarea licenței de emisie, 
pe o perioadă de până la 7 zile, furnizorul de servicii media 

În alin.(3), este vorba de excluderea sancțiunii de 
avertizare publică pentru nerespectarea cotelor de produs 
local, limba română, orele de maximă audiență etc (art.4 
alin(3)-(4) și (6)-(9).  
 
La alin.(9/1) propunem ca amenda să pornească nu de la 
2000 ci de la 25000 la 40000 de lei. În acest alin. este 
instituit mecanismul de creștere graduală a aplicării 
sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor respective, 
până la retragerea licenței de emisie. Ar trebui să fie 
prevăzut ca fiecărei trepte de sancționare să i se acorde 
câte o literă, astfel încât să se poată aplica. 
La alin.(10/2) sancțiunea propusă de autori (retragerea 
dreptului de a reflecta alegerilor pentru timp de 3 zile) 
este prea blândă în raport cu prejudiciul cauzat prin 
acordarea de tratamente privilegiate unor concurenți 
electorali sau prin încălcarea obligației de echitate, 
echilibru, imparțialitate etc. Propunem pentru întreaga 
perioadă electorală. 
La alin.(10/3) este vorba de a aplicarea succesivă a 
sancțiunii (una după cealaltă, în ordinea prevăzută), nu 
după ce a fost aplicată repetat sancțiunea (adică s-ar 
putea interpreta ca în cazul alin.(10/1) să fie aplicată 
repetat, și în cazul alin.(10/2) să fie repetat. Adică, 
vorbim despre încălcare repetată pentru care sunt 
prevăzute mai multe trepte de sancționare. 
  
Alin.(10/4) se acceptă în varianta autorilor. 
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imparțialitate în perioada electorală. 
(10/3) Se sancționează cu suspendarea licenței de emisie, 

pe o perioadă de până la 7 zile, furnizorul de servicii media 
care nu se conformează și nu execută sancțiunea prevăzută 
la alin.(10/1) și (10/2). Suspendarea licenței de emisie se 
aplică după ce a fost aplicată repetat sancțiunea prevăzută la 
alin.(10/1) și (10/2).” 

(10/4) Retragerea dreptului de a difuza anunțuri 
publicitare pentru o anumită perioadă poate fi aplicată în 
toate cazurile și ca sancțiune complementară.”8 

la alineatul (16), după cuvintele „încălcarea prevederilor” 
se introduce textul „art. 4,”; 

care nu se conformează și nu execută sancțiunea prevăzută la 
alin.(10/1) și (10/2). Suspendarea licenței de emisie se aplică 
după aplicarea succesivă a sancțiunilor prevăzute la 
alin.(10/1) și (10/2).” 

(10/4) Retragerea dreptului de a difuza anunțuri 
publicitare pentru o anumită perioadă poate fi aplicată în 
toate cazurile și ca sancțiune complementară.”9 

la alineatul (16), după cuvintele „încălcarea prevederilor” 
se introduce textul „art. 4,”; 

Art.VIII/1. –  Codul Educației al Republicii Moldova nr.152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319–324, art.634), cu modificările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 

 1. Art.2, după noțiunea ”educație timpurie” se completează 
cu o nouă definiție cu următorul cuprins: 
”educație mediatică – proces educațional care urmărește 
sporirea capacității de a accesa mijloacele de informare, de a 
înțelege și de a evalua cu spirit critic diferite aspecte ale 
acestora și ale conținutului lor, precum și a abilității de a 
comunica într-o varietate de contexte;.10 

Pentru a promova educația mediatică în calitate de 
antidot pentru dezinformare, este necesară consacrarea și 
definirea ei juridice. 

 2. Art. 40, alin. (6), după cuvintele ”disciplinele opționale” 
se completează cu sintagma ”inclusiv disciplina educația 
mediatică”.  

Prevederea consacră disciplina opțională în învățământul 
general.  

 3. Art. 89, după alin. (3) se completează cu un nou alineat cu 
următorul cuprins: 
”(31) Indiferent de domeniul de formare profesională, 
studiile superioare de licență vor cuprinde un curs de 
educație mediatică”. 

Prevederea instituie obligativitatea educației mediatice la 
ciclul I în învățământul superior. 

Art. VIII. – 
(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
  

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării 
prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri pentru 
aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta 
lege. 

  

(3) Consiliul Audiovizualului: 
a) va aduce actele sale normative în concordanță cu 

prezenta lege și va asigura examinarea și aprobarea actelor 
administrative necesare pentru punerea în aplicare a 
acesteia; 

b) va reexamina, în termen de 30 zile, licențele de 
emisie și autorizațiile de retransmisiune acordate anterior, 
prin prisma exigențelor stabilite de prevederile prezentei 
legi. 

  

   
 

                                                   
8 Sancțiunea retragerii dreptului de a difuza anunțuri publicitare a fost exclusă de către guvernarea precedentă prin Legea nr.50 din 30.03.2017 din ex-Codul audiovizualului nr.260/2006. 
9 Sancțiunea retragerii dreptului de a difuza anunțuri publicitare a fost exclusă de către guvernarea precedentă prin Legea nr.50 din 30.03.2017 din ex-Codul audiovizualului nr.260/2006. 
10 Recomandarea 2009/625/CE a Comisiei din 20 august 2009 privind educația în domeniul mass-media în mediul digital pentru o industrie audiovizuală şi a conținutului mai competitivă şi o societate a cunoașterii 

integratoare. 

http://publications.europa.eu/resource/celex/32009H0625


Page | 13 

 

Expertizele APEL privind proiectele de modificare și completare a mai multor acte normative, numit convențional, proiect pentru asigurarea securității 

informaționale, au vizat propuneri de ajustare a următoarelor acte normative: 

• Legea nr. 753/1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova  

• Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare 

• Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 

• Legea privind regimul stării de urgență, de asediu și de război nr. 212/2004 

• Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 

• Codul contravențional nr.218/2008 

• Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 

• Codul Educației al Republicii Moldova nr.152/2014 

 

** 

Propunerile APEL de ajustare/modificare a proiectelor de lege dezbătute în cadrul Grupului de lucru pentru îmbunătățirea 
legislației audiovizuale au fost elaborate de către următorii experți:   

o Ion Bunduchi  
o Alexandru Dorogan 
o Vasile State  

 
21.03.2022 
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SINTEZA 
propunerilor, recomandărilor, obiecțiilor și amendamentelor  

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative  
(Centrul pentru Jurnalism Independent) 

Prevederi din proiectul de lege Autorul și conținutul propunerii  Argumentarea 

Art. I. – Legea nr. 753/1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 156, art. 764), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
1. Articolul 7 se completează cu litera h) cu următorul conținut: 
„h) contracarează răspândirea informațiilor false ce afectează 
securitatea informațională”. 
 
 
 
 
 
2. La articolul 10 alineat (1), litera h) se completează la sfârșit cu 
textul „,inclusiv a amenințărilor la adresa securității 
informaționale prin alterarea conținutului informațiilor 
vehiculate în spațiul public (prin manipulare, propagandă, 
dezinformare, prin tăinuirea, denaturarea sau falsificarea 
informației etc.) cu scopul de a genera panică, tensiuni ori conflicte 
sociale;” 

1. Articolul 7 se completează cu litera h) cu următorul conținut: 
„h) elaborarea și implementarea, în limita competențelor sale, a 
unui sistem de măsuri orientate spre descoperirea, prevenirea și 
contracararea următoarelor acțiuni care, conform Concepției 
securități informaționale a Republicii Moldova, reprezintă 
amenințări la adresa securității informaționale”. 
 
2. La articolul 10 alineat (1), litera h) se completează la sfârșit cu 
textul „și securității informaționale”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform art. 10 alin. (1) lit. h) al Legii privind SIS, „Serviciul , în limitele 
atribuţiilor, are dreptul: să înainteze autorităţilor publice, 
administraţiei întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent 
de tipul de proprietate, precum şi asociaţiilor obşteşti, indicaţii executorii 
privind înlăturarea cauzelor şi condiţiilor care contribuie la realizarea 
ameninţărilor securităţii de stat”. 
Art. 1 al Legii securității statului: „Securitatea statului este parte 
integrantă a securităţii naţionale”. 
Pct. 7 al Concepției, „Securitatea informaţională este parte componentă 
a sistemului naţional de securitate”. 

Art. II. – Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.117–118, art.355), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
1. Articolul 2, după noțiunea „informație” se completează cu o 
noțiune nouă, cu următorul cuprins: 
„informație falsă ce afectează securitatea informațională – 
informație care nu corespunde realității, dar este deghizată și 
difuzată ca știre și vizează influențarea atitudinilor, convingerilor și 
comportamentului persoanelor, pentru compromiterea acțiunilor 
desfășurate de către autoritățile statului, sau instigă la ură, sau pot 
provoca panică publică ori dezordini în masă”.  
 
2. Articolul 6 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: 
„(4) Se interzice răspândirea informațiilor false ce afectează 
securitatea informațională.” 
3. Se completează cu articolul 6/1 cu următorul cuprins1: 
„Articolul 6/1. Contracararea răspândirii informațiilor false ce 
afectează securitatea informațională vehiculată în sistemele de 
comunicații electronice 
(1) Furnizorii de servicii de găzduire a conținutului online și 
furnizorii de conținut online de pe teritoriul Republicii Moldova 
sunt obligați ca la ordinul / indicația executorie a Serviciului de 
Informații și Securitate să întrerupă imediat cu informarea 
publicului, transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori 
stocarea conținutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin 
conținutul respectiv se promovează informații false ce afectează 
securitatea informațională. 
(2) Serviciul de Informații și Securitate aprobă prin ordin / indicație 
executorie și face public lista surselor cu conținut online care 
promovează informații false ce afectează securitatea informațională. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) al Legii cu privire la libertatea 
de exprimare, „Prezenta lege are scopul de a garanta exercitarea 
dreptului la libera exprimare, precum și un echilibru între asigurarea 
dreptului la libera exprimare şi apărarea onoarei, demnității, reputației 
profesionale şi vieții private şi de familie ale persoanei”. 
Amendamentele propuse depășesc scopul Legii cu privire la libertatea de 
exprimare, act normativ cu caracter special care reglementează raporturi 
strict civile. Acestea pot fi inserate în alte acte normative cu caracter 
special ce reglementează raporturi juridice similare/administrative (*de 
drept public). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Prevederi similare au fost utilizate anterior de CSE în Dispoziția nr.1 din 22.10.2021 (a se vedea pct.17-19 - 

https://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/dispozitia_cse_nr.1_22.10.2021.pdf ), precum și în dispozițiile CSE din februarie - martie 2022. 
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(3) Furnizorii de rețea și/sau servicii de comunicații electronice 
accesibile publicului, în temeiul ordinului / indicației executoriii a 
Serviciului de Informații și Securitate au obligația de a bloca imediat 
accesul utilizatorilor din Republica Moldova la sursele cu conținut 
online incluse în ordinul menționat. 
 
 
(4) Ordinul / indicația executorie a  Serviciului de Informații și 
Securitate privind lista surselor cu conținut online care promovează 
informații false ce afectează securitatea informațională poate fi 
contestat în instanța de judecată, de către persoanele interesate, în 
condițiile și termenele prevăzute de Codul administrativ. 
Contestarea ordinului / indicației executorii nu suspendă 
executarea acestora de către furnizorii de rețea și/sau servicii de 
comunicații electronice.” 

 
 
 
 
 
(2) Serviciul de Informații și Securitate aprobă prin ordin / 
indicație executorie și face public lista surselor cu conținut online 
care promovează informații false ce afectează securitatea 
informațională. Ordinul / Indicația executorie va conține 
motivele pentru care sursa cu conținut online a fost 
inclusă în listă și informația falsă ce afectează 
securitatea informațională publicată. 
 
 
 
 
 
 
(4) Ordinul / indicația executorie a  Serviciului de Informații și 
Securitate privind lista surselor cu conținut online care 
promovează informații false ce afectează securitatea 
informațională poate fi contestat în instanța de judecată, de către 
persoanele interesate, în condițiile și termenele prevăzute de 
Codul administrativ, fără respectarea procedurii 
prealabile.  Contestarea ordinului / indicației executorii nu 
suspendă executarea acestora de către furnizorii de rețea și/sau 
servicii de comunicații electronice.”  
(5) Cererea de chemare în judecată privind contestarea 
indicației executorii va fi examinată în termen 10 zile 
calendaristice din data depunerii cererii în instanța de 
judecată. Prevederile prezentului alineat se aplică în 
mod corespunzător și examinării litigiului în apel și 
recurs. 

 
 
 
Motivarea actului administrativ individual (ordin/indicație) trebuie să fie 
completă, incluzând: 
a) temeiul legal pentru emiterea actului administrativ, inclusiv formele 
procedurale obligatorii pe care se bazează actul; 
b) oportunitatea emiterii actului administrativ, inclusiv modul de 
exercitare a dreptului discreționar, dacă este cazul; 
c) o descriere succintă a procedurii administrative care a stat la baza 
emiterii actului: investigații, probe, audieri, opinii ale participanților 
contrare conținutului final al actului etc. 
Art. 118 alin. (3) Cod administrativ: „Motivarea completă este obligatorie, 
este parte integrantă a actului administrativ individual și condiționează 
legalitatea acestuia”. 
 
 
 
 
Art. 163 Cod administrativ: „Procedura de examinare a cererii prealabile 
nu se efectuează dacă: c) legea prevede expres adresarea nemijlocită în 
instanța de judecată”. 
 
 
 

Art.III. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
1. Se completează cu articolul  357/1 cu următorul cuprins: 
„Articolul 357/1. Neîndeplinirea dispozițiilor Comisiei pentru 
Situații Excepționale 
(1) Eschivarea persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul  
instituțiilor publice, autorităților publice centrale și locale, agenților 
economici și a cetățenilor Republicii Moldova de la obligațiile de 
executare a dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a 
Republicii Moldova, dacă aceasta a provocat: 
a) decesul persoanei 
b) îmbolnăvirea în masă a oamenilor 
c) daune în proporții deosebit de mari statului  
se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 850 unități 
convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri 
cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita 
o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. 
(2) Aceleași acțiuni săvârșite pe timp de pericol pentru securitatea 
națională sau ordinea constituțională, ceea ce face necesară 
apărarea statului de drept, menținerea sau restabilirea stării de 
legalitate se pedepsesc cu închisoare de până la 5 ani, în ambele 
cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a 
exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.” 
 
2. Se completează cu articolul  357/2 cu următorul cuprins: 
„Articolul 357/2. Neîndeplinirea hotărârilor Consiliului Suprem 
de Apărare 

1. Se completează cu articolul  357/1 cu următorul cuprins: 
„Articolul 357/1. Neexecutarea dispozițiilor Comisiei pentru 
Situații Excepționale 
(1) Neexecutarea de către persoanele cu funcții de răspundere din 
cadrul  instituțiilor publice, autorităților publice centrale și locale, 
agenților economici și a cetățenilor Republicii Moldova a 
dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii 
Moldova, dacă aceasta a provocat: 
 
a) decesul uneia sau mai multor persoane 
b) îmbolnăvirea în masă a oamenilor 
c) daune în proporții deosebit de mari 
se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 850 unități 
convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele 
cazuri (?) cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau 
de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. 
(2) Aceleași acțiuni săvârșite pe timp de pericol pentru 
securitatea națională sau ordinea constituțională, ceea ce 
face necesară apărarea statului de drept, menținerea sau 
restabilirea stării de legalitate se pedepsesc cu închisoare de 
până la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un 
termen de la 5 la 10 ani.” 
 
2. Se completează cu articolul  357/2 cu următorul cuprins: 

Din formula textuală inițială, pot fi identificați trei categorii de subiecți ai 
infracțiunii: 
1. Persoanele cu funcție de răspundere; 
2. Agenții economici; 
3. Cetățenii RM (cetățenii străini/apatrizi?).  
În sensul prevederilor Codului penal (art. 123), noțiunile de  „persoană cu 
funcție de răspundere[CD1], persoană public[CD2]ă şi persoană cu funcție 
de demnitate publică” au sensuri diferite decât cele inserate în alte acte 
normative. *De precizat cercul exact al subiecților.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresia „pe timp de pericol pentru securitatea națională sau ordinea 
constituțională” și „menținerea sau restabilirea stării de legalitate” este 
lipsită de claritate. 
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(1) Eschivarea persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul 
instituțiilor publice,  autorităților publice centrale și locale, agenților 
economici și a cetățenilor Republicii Moldova, a cetățenilor străini 
și apatrizi de la  obligațiile de executare a hotărârilor Consiliului 
Suprem de Apărare, 
se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.” 

„Articolul 357/2. Neexecutarea hotărârilor Consiliului 
Suprem de Apărare 
(1) Neexecutarea de către persoanele cu funcții de răspundere 
din cadrul instituțiilor publice,  autorităților publice centrale și 
locale, agenții economici, cetățenii Republicii Moldova, cetățenii 
străini și apatrizi a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare, 
dacă aceasta a provocat: 
a) 
b) 
c) 
se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Consider necesar de a modifica elementele laturii obiective, în vederea 
calificării infracțiunii drept una de rezultat (materială) și nu de pericol 
(formală). 
 

Art. IV. – Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132–137, art. 696), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
1. La articolul 25 litera g), după cuvântul „televiziune” se introduce 
cuvântul „publice” iar la litera h)  cuvântul „interzice” se 
înlocuiește cu cuvântul „contracarează”. 
2. Articolul 42 se completează cu litera d) cu următorul cuprins: 
„d) sistarea retransmisiunii posturilor de radio și televiziune din 
țările care nu au ratificat Convenția europeană cu privire la 
televiziunea transfrontalieră.” 
3. Articolul 59 se completează cu litera e) cu următorul cuprins: 
„e) sistarea retransmisiunii posturilor de radio și televiziune din 
țările care nu au ratificat Convenția europeană cu privire la 
televiziunea transfrontalieră.” 
 

1. La articolul 25 litera g), sintagma „a stațiilor de radio şi 
televiziune” se înlocuiește cu „, a sediilor furnizorilor publici de 
servicii media” iar la litera h)  cuvântul „interzice” se înlocuiește 
cu sintagma „previne și contracarează”. 

 

Art. 25. Ministerul Afacerilor Interne are următoarele atribuții: g) asigură 
paza sediilor autorităților publice, a misiunilor diplomatice, a stațiilor de 
alimentare cu apă, energie electrică şi gaze, a sediilor furnizorilor 
publici de servicii media,  precum şi a altor obiective de importanţă 
naţională; h) previne și contracarează crearea și  activitatea 
formațiunilor paramilitare ale cetățenilor; 

Art.V. – Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007  (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399–410, art. 679), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
1. Articolul 9 se completează cu litera u3) cu următorul conținut: 
„u3) controlul asupra executării de către furnizorii de rețea și/sau 
servicii de comunicații electronice a obligației de blocare imediată a 
accesului utilizatorilor din Republica Moldova la sursele cu conținut 
online incluse în lista surselor cu conținut online care promovează 
informații false ce afectează securitatea informațională, aprobată 
prin ordinul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii 
Moldova; 

 
2. Legea se completează cu articolul 96/1 cu următorul cuprins: 
„Articolul 96/1. – (1) Persoanele fizice și juridice care dețin pagini 
web sunt obligate să plaseze informații de contact la un loc vizibil 
care ar permite identificarea acestora, după cum urmează: 
-    în cazul persoanelor fizice: numele, prenumele, datele de contact 
(telefonul fix și/sau telefonul mobil și adresa electronică) și adresa 
de corespondență; 
- în cazul persoanelor juridice: denumirea persoanei juridice, data 
înregistrării și numărul de identificare de stat (IDNO), sediul 
(adresa poştală, telefon, fax, adresa electronică), numele și 
prenumele administratorului, datele de contact (telefonul fix și/sau 
telefonul mobil și adresa electronică). 
(2) În cazul lipsei informațiilor / datelor de contact, Agenția își 
rezervă dreptul de a bloca accesul către pagina web pe teritoriul 
Republicii Moldova. Decizia de blocare a accesului public către 
pagina web poate să intervină în următoarele cazuri: 
a) în cazul unui denunț/sesizare a unei persoane/entități.  
b) în cazul când Agenția nu poate identifica proprietarul paginii web 
în vederea contactării acestuia pentru remedierea conflictului ce a 
stat la baza denunțului. 
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(3) Decizia de blocare va fi afișată public înlocuind conținutul 
paginii web cu indicarea informațiilor ce ar permite deținătorilor 
paginilor web să anunțe Agenția despre remedierea încălcărilor și 
motivele care au stat la baza acestora. Decizia poate fi contestată în 
instanța de judecată, de către persoanele interesate, în condițiile și 
termenele prevăzute de Codul administrativ. Contestarea deciziei 
nu suspendă executarea acesteia de către furnizorii de rețea și/sau 
servicii de comunicații electronice. 
(4) Furnizorii de servicii internet vor fi obligați să blocheze accesul 
public pe teritoriul Republicii Moldova la pagina web până la 
clarificarea circumstanțelor și înlăturarea abaterilor.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Decizia de blocare va fi afișată public înlocuind conținutul 
paginii web cu indicarea informațiilor ce ar permite deținătorilor 
paginilor web să anunțe Agenția despre remedierea încălcărilor și 
motivele care au stat la baza acestora. Decizia poate fi contestată 
în instanța de judecată, de către persoanele interesate, în 
condițiile și termenele prevăzute de Codul administrativ, fără 
respectarea procedurii prealabile. Contestarea deciziei nu 
suspendă executarea acesteia de către furnizorii de rețea și/sau 
servicii de comunicații electronice. 
 
(4) Furnizorii de servicii internet vor fi obligați să blocheze accesul 
public pe teritoriul Republicii Moldova la pagina web până la 
rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de anulare a deciziei 
de blocare sau până la recepționarea, din partea Agenției, a dovezii 
remedierii de către deținătorii paginilor web a încălcărilor și 
motivelor ce au stat la baza emiterii decizii de blocare.  
 
(5) Cererea de chemare în judecată privind contestarea deciziei de 
blocare va fi examinată în termen 10 zile calendaristice din data 
depunerii cererii în instanța de judecată. Prevederile prezentului 
alineat se aplică în mod corespunzător și examinării litigiului în 
apel și recurs. 

 
Art.VI. – Codul contravențional nr.218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.78–84, art.100), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează: 
1. Se completează cu articolul 365/4 cu următorul cuprins: 
„Articolul 365/4. Răspândirea informațiilor false ce afectează 
securitatea națională. 
Distribuirea sau punerea în alt mod la dispoziția publicului a unei 
informații care nu corespunde realității, despre care se știe că este 
falsă, dar este deghizată și difuzată ca știre și vizează influențarea 
atitudinilor, convingerilor și comportamentului persoanelor, pentru 
compromiterea acțiunilor desfășurate de către autoritățile statului, 
sau instigă la ură, sau poate provoca panică publică, tensiuni sociale 
ori dezordini în masă,  
se sancționează cu amendă de la 400 la 450 de unități convenționale 
aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 800 la 1200 de unități 
convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de 
dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni 
la un an. ”. 
2. La articolul 423/1 alineat (1), textul „și 365/2” se substituie cu 
textul „ , 365/2 și 365/4”. 

  

Art.VII. –  Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.462–466, art.766), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 1 [Noțiuni principale]: 
la noțiunea „securitate informațională”, cuvintele „din exterior” se 
substituie cu cuvintele „din interiorul și/sau exteriorul țării”; 
articolul se completează cu următoarele noțiuni: 
„dezinformare – răspândire de informații false sau înșelătoare 
(reflectate distorsionat, cu conținut fabricat, exagerat, scoase din 
context sau plasate într-un alt context, opinii (interesate) preluate și 
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transformate în știri valide cu argumentare tendențioasă etc.), care 
sunt create, prezentate și diseminate pentru a obține un câștig 
economic, a induce publicul în eroare în mod deliberat sau pentru a 
provoca un prejudiciu public, precum și propaganda ostilă valorilor 
democratice și informațiile false care presupun amenințări aduse 
proceselor democratice, politice sau de elaborare a politicilor, ori 
amenințări aduse bunurilor publice precum securitatea 
informațională a Republicii Moldova, sănătatea cetățenilor, mediul 
etc.;”  
 
„propagandă - ???” 
 
4. La articolul 17 [Protejarea spațiului audiovizual național]: 
 
alineatul (3) se completează la sfârșit cu cuvintele „și informare 
manipulatorie din exterior ce constituie agresiune mediatică 
îndreptată împotriva Republicii Moldova”; 
 „(6) În scopul securizării spațiului audiovizual național, Consiliul 
Audiovizualului asigură implementarea acțiunilor necesare în 
condițiile Legii nr.212/2004 privind regimul stării de urgență, de 
asediu și de război.” 
 
5. La articolul 27 [Retragerea licenței de emisie]: 
la litera g), după textul „alin.(10)” se completează cu textul „și 
alin.(10/3)”; 
 
articolul se completează cu litera h): 
„h) furnizorul de servicii media a cărui licență de emisie a fost 
suspendată în conformitate cu art. 84 alin.(9/1) din prezentul cod 
nu remediază încălcarea.” 
 
6. La articolul 28, alineatul (2) se completează cu litera a1) cu 
următorul cuprins: 
„a1) autorități / instituții ale altor state, cu excepția cazurilor 
stabilite prin acordurile interguvernamentale pe bază de 
reciprocitate;” 
 
7. La articolul 53 [Funcționarea distribuitorilor de servicii media], 
alineatul (2) se completează cu literele a)–g) cu următorul cuprins : 
„a) Parlamentul, Președintele Republicii Moldova sau Guvernul; 
b) un organ central de specialitate sau o autoritate administrativă 
centrală; 
c) o autoritate a administrației publice locale; 
d) alt organ/autoritate, instituite cu scopul exercitării atribuțiilor 
administrative, social-culturale sau cu caracter necomercial; 
e) o instituție publică finanțată integral sau parțial de la bugetul de 
stat; 
f) o organizație comercială finanțată integral sau parțial de la 
bugetul de stat;” 
 
8. La articolul 66 [Publicitatea și teleshoppingul], alineatele (4) și 
(5) se exclud. 
 
9. La articolul 75 [Atribuțiile Consiliului Audiovizualului]: 
alineatul (3) Se completează cu litera l) cu următorul cuprins: 
„l) a procedurilor interne pentru implementarea acțiunilor necesare 
în condițiile Legii nr.212/2004 privind regimul stării de urgență, de 
asediu și de război.” 
alineatul (4) se completează cu lit.a1) cu următorul cuprins: 
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„a1) monitorizează spațiul informațional și, în scopul combaterii 
contaminării și protecției societății împotriva dezinformărilor, 
exercită controlul și aplică sancțiuni asupra acțiunilor de 
dezinformare și/sau de informare manipulatorie, admise de 
furnizorii de servicii media, aplicate inclusiv prin practici digitale;” 
 
10. La articolul 80 [Organizarea și funcționarea Consiliului 
Audiovizualului]: 
alin.(6) va avea următorul cuprins: 
„(6) În perioada electorală, deciziile cu privire la examinarea 
contestațiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul 
Audiovizualului sunt publicate pe pagina web oficială a acestuia în 
termen de cel mult 24 de ore de la adoptare.” 
articolul se completează cu alineatul (6/1) cu următorul cuprins: 
„(6/1) Deciziile emise de către Consiliul Audiovizualului în baza 
art.84 alin.(10/1)-(10/3) din prezentul cod, sunt publicate pe pagina 
web oficială a acestuia în termen de cel mult 24 de ore de la 
adoptare. 
 
11. Articolul 83 [Activitatea de supraveghere și control] se 
completează cu alineatul (4/1) cu următorul cuprins: 
„(4/1) Examinarea sesizărilor / petițiilor sau controlul efectuat din 
oficiu ce vizează informațiile despre reflectarea alegerilor ori 
acțiunile de propagandă, dezinformare și/sau de informare 
manipulatorie, se efectuează de către Consiliul audiovizualului în 
termen de 3 zile lucrătoare din data depunerii sesizării / petiției sau 
de la data săvârșirii / identificării acțiunii.” 
 
12. La articolul 84 [Sancțiuni]: 
la alineatul (3) litera a), textul „art.4 alin.(3), (4) și (6)–(9),” se 
exclude; 
articolul se completează cu alineatele (9/1), (10/1), (10/2), (10/3) și  
(10/4) cu următorul cuprins: 
„(9/1) „Se sancționează cu amendă de la 20000 de lei la 40000 de 
lei furnizorii de servicii media pentru comiterea încălcărilor 
prevăzute la art.4 alin.(3), (4) și (6)–(9) din prezentul cod. Pentru 
încălcarea repetată a prevederilor respective, sancțiunea constituie 
suspendarea dreptului de a difuza comunicările comerciale 
audiovizuale de la 1 lună la 3 luni. 
Suspendarea dreptului de a difuza comunicările comerciale 
audiovizuale, pe un termen de la 3 luni la 6 luni, pentru comiterea 
repetată a încălcărilor prevăzute la art.4 alin.(3), (4) și (6)–(9) din 
prezentul cod, după aplicarea sancțiunii privind suspendarea 
dreptului de a difuza comunicările comerciale audiovizuale de la 1 
lună la 3 luni 
Suspendarea licenței de emisie se aplică furnizorului de servicii 
media dacă nu respectă decizia Consiliului Audiovizual privind 
suspendarea dreptului de a difuza comunicările comerciale 
audiovizuale. 
Retragerea licenței de emisie pentru încălcarea prevederilor art.4 
alin.(3), (4) și (6)–(9) din prezentul cod se aplică după ce au fost 
aplicate gradual sancțiunile prevăzute de prezentul alineat.”  
„(10/1) Se sancționează cu retragerea dreptului de emisie, pe un 
termen de 24 ore, furnizorul de servicii media care admite difuzarea 
informațiilor sau acțiunilor de dezinformare și/sau de informare 
manipulatorie. 
(10/2) Se sancționează cu retragerea dreptului de a difuza / publica 
informații despre reflectarea alegerilor, pe o perioadă de până la 3 
zile, furnizorul de servicii media care reflectă campania electorală 
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fără a avea acest drept sau care adoptă tratamente privilegiate față 
de unele partide sau unii concurenți electorali, în virtutea statutului 
social și/sau a funcțiilor pe care le dețin candidații acestora, precum 
și care încalcă obligația de echitate, responsabilitate, echilibru și 
imparțialitate în perioada electorală. 
(10/3) Se sancționează cu suspendarea licenței de emisie, pe o 
perioadă de până la 7 zile, furnizorul de servicii media care nu se 
conformează și nu execută sancțiunea prevăzută la alin.(10/1) și 
(10/2). Suspendarea licenței de emisie se aplică după ce a fost 
aplicată repetat sancțiunea prevăzută la alin.(10/1) și (10/2).” 
(10/4) Retragerea dreptului de a difuza anunțuri publicitare pentru 
o anumită perioadă poate fi aplicată în toate cazurile și ca sancțiune 
complementară.”  
 
la alineatul (16), după cuvintele „încălcarea prevederilor” se 
introduce textul „art. 4,”; 
Art. VIII. – Dispoziții finale și tranzitorii 
(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova.  
 
(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, 
va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în 
vigoare în concordanţă cu prezenta lege. 
 
 
 
 
 
 
(3) Consiliul Audiovizualului: 
a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege şi 
va asigura examinarea și aprobarea actelor administrative necesare 
pentru punerea în aplicare a acesteia; 
 
 
b) va reexamina, în termen de 30 zile, licențele de emisie și 
autorizaţiile de retransmisiune acordate anterior, prin prisma 
exigențelor stabilite de prevederile prezentei legi.  
 

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova. 
 
(2) Guvernul, în termen de 3 luni din momentul publicării 
prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri pentru 
aducerea legislației în vigoare în concordanţă cu prezenta lege. 
 
(3) Titularii licențelor de emisie și autorizațiilor de 
retransmisiune, în termen de 30 zile de zile din momentul 
publicării prezentei legi, vor ajusta actele 
interne/activitatea … la prevederile prezentei legi. 
 
(4) Consiliul Audiovizualului:  
a) în termen de ___ zile/luni din momentul intrării în 
vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în 
concordanță cu prezenta lege și va asigura examinarea și 
aprobarea actelor administrative necesare pentru punerea în 
aplicare a acesteia; 
 
b) în termen de 30 zile din momentul expirării termenului 
indicat la alin. (3) al prezentului articol, va reexamina 
licențele de emisie și autorizaţiile de retransmisiune acordate 
anterior, prin prisma exigențelor stabilite de prevederile prezentei 
legi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

Cristina Durnea, consilieră juridică, Centrul pentru Jurnalism Independent 

21.03.2022 
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Propunerile Freedom House Moldova  la proiectul de lege 

proiect  

 

L E G E 

pentru modificarea unor acte normative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art.I. – Legea nr. 753/1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 156, art. 764), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 7 se completează cu litera h) cu următorul conținut: 

„h) contracarează răspândirea [T1]informațiilor false ce afectează securitatea informațională1.ˮ 

 

Corelat cu pct. 21 din Concepţia securităţii informaţionale a Republicii Moldova, aprobată prin 
Legea 299/2017. 

 

2. La articolul 10 alineat (1), litera h) se completează la sfârșit cu textul „ , inclusiv a amenințărilor la adresa 

securității informaționale prin alterarea conținutului informațiilor vehiculate în spațiul public (prin manipulare, 

propagandă, dezinformare, prin tăinuirea, denaturarea sau falsificarea informației[T2] etc.) cu scopul de a genera 

panică, tensiuni ori conflicte sociale;”[T3] 

 

Doar noțiunea de „propagandă” este definită în Legea 299/2017. Înțelesul celorlalte noțiuni ar putea fi 
distorsionat dacă nu este definit și explicat clar ce se subînțelege prin ele. Persistă riscul de depășire a 
atribuției de către SIS. Mai mult, acest amendament nu corelează cu cel de la pct. 1 al Art. II. 

Nu văd necesitatea acestui amendament. Lit. h) spune: h) să înainteze autorităţilor publice ………, indicaţii 
executorii privind înlăturarea cauzelor şi condiţiilor care contribuie la realizarea ameninţărilor 
securităţii de stat. După mine, securitatea informațională este parte (este inclusă în) a securității de 
stat/naționale. 

 

Art.II. – Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, 

nr.117–118, art.355), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

[T4] 

Susțin necesitatea includerii în cadrul normativ național a reglementărilor îndreptate spre asigurarea 
securității informaționale, inclusiv în contextul creșterii magnitudinii și impactului actualelor crize 
regionale și globale. Totuși, consider inoportună includerea normelor respective în Legea 64/2010, 
deoarece acestea exced scopului și sferei de aplicare statuate la articolul 1: de a garanta exercitarea 
dreptului la libera exprimare, precum şi un echilibru între asigurarea dreptului la libera exprimare şi 
apărarea onoarei, demnităţii, reputaţiei profesionale şi vieţii private şi de familie ale persoanei. 

Trebuie să se rețină că securitatea informațională este parte a sistemului national de securitate care este 
reglementat de Legea securității statului, nr. 618/1995, Legea nr. 753/1999 privind Serviciul de Informații 
și Securitate, Legea comunicațiilor electronice, nr. 241/2007 etc. Din perspectiva calității, clarității și 
previzibilității normelor, a cadrului normativ național, consider că normele propuse la Legea 64/2010 
trebuie să se regăsească în legile speciale enunțate mai sus, care trebuie să includă și definiția de ”securitate 
informațională”. Or, referința la abordarea/noțiunea din Concepția securității informaționale, aprobată 
prin Legea nr.299/2017 este neavenită, în condițiile în care Concepția este doar un document de politici (o 
declarație de intenții), dar nu un act normativ cu caracter obligatoriu. 

Adițional, trebuie să se rețină că Legea 64/2010 este o lege cadru, o lege care instituie limitele și garanțiile 
de protecție a libertății de exprimare și are o sferă de aplicare strict determinată, fără a include un mecanism 
punitiv, care ar depăși limitele stabilite la art.1 al Legii enunțate. Inserarea modificărilor propuse prin 
proiect va afecta caracterul Legii 64/2010 de ”garant” al libertății de exprimare. 

 

 

                                                   
1 Ne raportăm la modul în care este formulată noțiunea de „securitate informațională” în Legea Nr. 299 
din 21-12-2017 privind aprobarea Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova (securitate 
informaţională – stare de protecție a resurselor informaţionale, precum și a persoanei, societăţii şi 
statului, în spaţiul informațional).  
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1. Articolul 2, după noțiunea „informație” se completează cu o noțiune nouă, cu următorul cuprins: 

„informație falsă ce afectează securitatea informațională[T5] – informație care nu corespunde realităţii, dar 

este deghizată și difuzată ca știre și vizează influențarea atitudinilor, convingerilor și comportamentului persoanelor, 

pentru compromiterea acțiunilor desfășurate de către autoritățile statului, sau instigă la ură, sau pot provoca panică 

publică ori dezordini în masă”.  

 

Această noțiune nu corelează cu noțiunea de „securitate informațională” prevăzută la pct. 10 din Legea 
299/2017. 

Totodată, nu este clar dacă această noțiune se referă la toate informațiile false ( în general) sau doar la 
cele deghizate și difuzate ca știre, deci fake news. Dacă este vorba de a 2-a variantă (cum, de fapt, 
înțeleg din proiect), atunci noțiunea ar trebui adaptată după context și redefinită.  

 

 

2. Articolul 6 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: 

„(4) Se interzice răspândirea informațiilor false ce afectează securitatea informațională.”[T6] 

 

Această modificare este inoportună întrucât sensul acesteia este prevăzut de alin. (5) al art. 7 din Legea 
982/2000 (Nimeni nu poate fi pedepsit pentru că a făcut publice anumite informaţii cu accesibilitate 
limitată, dacă dezvăluirea informaţiilor nu atinge şi nu poate să atingă un interes legitim legat de 
securitatea naţională….) 

Mai mult, cred că acest amendament va restrânge/leza dreptul la libertatea de exprimare. 

 

 

3. Se completează cu articolul 6/1 cu următorul cuprins2:[T7] 

„Articolul 6/1. Contracararea răspândirii informațiilor false ce afectează securitatea informațională vehiculată 

în sistemele de comunicații electronice[T8] 

(1) Furnizorii de servicii de găzduire a conținutului online și furnizorii de conținut online de pe teritoriul 

Republicii Moldova sunt obligați ca la ordinul / indicația executorie[T9] a Serviciului de Informații și Securitate să 

întrerupă imediat cu informarea publicului, transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea 

conținutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin conținutul respectiv se promovează informații false ce 

afectează securitatea informațională. 

 

Conform lit h), art. 10, SIS are dreptul să înainteze autorităţilor publice, administraţiei întreprinderilor, 
instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate, precum şi asociaţiilor obşteşti, indicaţii 
executorii privind înlăturarea cauzelor şi condiţiilor care contribuie la realizarea ameninţărilor 
securităţii de stat; 

 

(2) Serviciul de Informații și Securitate aprobă prin ordin / indicație executorie și face public lista surselor cu 

conținut online care promovează informații false ce afectează securitatea informațională. 

(3) Furnizorii de rețea și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului, în temeiul ordinului / 

indicației executoriii a Serviciului de Informații și Securitate au obligația de a bloca imediat accesul utilizatorilor din 

Republica Moldova la sursele cu conținut online incluse în ordinul menționat. 

(4) Ordinul / indicația executorie a  Serviciului de Informații și Securitate privind lista surselor cu conținut 

online care promovează informații false ce afectează securitatea informațională poate fi contestat în instanța de 

judecată, de către persoanele interesate, în condițiile și termenele prevăzute de Codul administrativ. Contestarea 

ordinului / indicației executorii nu suspendă executarea acestora de către furnizorii de rețea și/sau servicii de 

comunicații electronice.” 

 

Referința la utilizarea unor prevederi similare nu este relevantă pentru legea cadru întrucât acele 
reglementări sunt pentru situații excepționale (în baza Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de 
urgenţă, de asediu şi de război și a HP privind declararea stării de urgenţă), nu de ordin general. Legea-
cadru nu prevede reglementări cu caracter temporar (de ex. pe perioada stării de urgență, asediu, război), 
ci de ordin general. 

Articolul urmează a fi corelat cu pct. 21 din Concepţia securităţii informaţionale a Republicii Moldova, 
aprobată prin Legea 299/2017 și de inclus și atribuții de prevenire, nu doar de contracarare. 

 

                                                   
2 Prevederi similare au fost utilizate anterior de CSE în Dispoziția nr.1 din 22.10.2021 (a se vedea pct.17-19 - 

https://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/dispozitia_cse_nr.1_22.10.2021.pdf ), 
precum și în dispozițiile CSE din februarie - martie 2022. 

https://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/dispozitia_cse_nr.1_22.10.2021.pdf
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Art.III. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. Se completează cu articolul  357/1 cu următorul cuprins: 

„Articolul 357/1. Neîndeplinirea dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale 

(1) Eschivarea persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul  instituțiilor publice, autorităților publice centrale 

și locale, agenților economici și a cetățenilor Republicii Moldova de la obligațiile de executare a dispozițiilor Comisiei 

pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, dacă aceasta a provocat: 

a) decesul persoanei 

b) îmbolnăvirea în masă a oamenilor 

c) daune în proporții deosebit de mari statului[T10] 

 

Pentru provocarea unor daune în proporții deosebit de mari statului sunt deja prevăzute sancțiuni de 
ordin penal. De ce este necesară încă o prevedere specială în CP care să rezulte anume din nerespectare 
hotărârii CSE? 

 

se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 850 unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, în 

ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 

la 2 la 5 ani. 

(2) Aceleași acțiuni săvârșite pe timp de pericol pentru securitatea națională sau ordinea constituțională[T11], 

ceea ce face necesară apărarea statului de drept, menținerea sau restabilirea stării de legalitate[T12] 

se pedepsesc cu închisoare de până la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții 

sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.” 

 

2. Se completează cu articolul  357/2 cu următorul cuprins: 

„Articolul 357/2. Neîndeplinirea hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare[T13] 

(1) Eschivarea persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul instituțiilor publice,  autorităților publice centrale 

și locale, agenților economici și a cetățenilor Republicii Moldova, a cetățenilor străini și apatrizi de la  obligațiile de 

executare a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare, 

se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.”[T14] 

 

Consiliul Suprem de Securitate 
(1) Consiliul Suprem de Securitate este un organ consultativ care analizează activitatea ministerelor 

şi a altor autorităţi administrative centrale în domeniul asigurării securităţii naţionale şi prezintă 

recomandări Preşedintelui Republicii Moldova în probleme de politică externă şi internă a statului 

 

Dacă o persoană nu execută o hotărâre de prezentare a unei informații, atunci va fi pedepsit cu 
închisoare de la 3 la 7 ani? Mai mult, Consiliul este un organ consultativ 

 

Art.IV. – Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2004, nr. 132–137, art. 696), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 25 litera g), după cuvântul „televiziune” se introduce cuvântul „publice” iar la litera h)  cuvântul 

„interzice” se înlocuiește cu cuvântul „contracarează”. 

2. Articolul 42 se completează cu litera d) cu următorul cuprins: 

„d) sistarea retransmisiunii posturilor de radio și televiziune din țările care nu au ratificat Convenția europeană 

cu privire la televiziunea transfrontalieră.” 

3. Articolul 59 se completează cu litera e) cu următorul cuprins: 

„e) sistarea retransmisiunii posturilor de radio și televiziune din țările care nu au ratificat Convenția europeană 

cu privire la televiziunea transfrontalieră.” 

 

Art.V. – Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007  (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2017, nr. 399–410, art. 679), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 9 se completează cu litera u3) cu următorul conținut: 

„u3) controlul asupra executării de către furnizorii de rețea și/sau servicii de comunicații electronice a obligației 

de blocare imediată a accesului utilizatorilor din Republica Moldova la sursele cu conținut online incluse în lista 

surselor cu conținut online care promovează informații false ce afectează securitatea informațională, aprobată prin 

ordinul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova; 

 

2. Legea se completează cu articolul 96/1 cu următorul cuprins: 

„Articolul 96/1. – (1) Persoanele fizice și juridice care dețin pagini web sunt obligate să plaseze informații de 

contact la un loc vizibil care ar permite identificarea acestora, după cum urmează: 
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-    în cazul persoanelor fizice: numele, prenumele, datele de contact (telefonul fix și/sau telefonul mobil și adresa 

electronică) și adresa de corespondență; 

- în cazul persoanelor juridice: denumirea persoanei juridice, data înregistrării și numărul de identificare de stat 

(IDNO), sediul (adresa poştală, telefon, fax, adresa electronică), numele și prenumele administratorului, datele de 

contact (telefonul fix și/sau telefonul mobil și adresa electronică). 

(2) În cazul lipsei informațiilor / datelor de contact, Agenția își rezervă dreptul de a bloca accesul către pagina 

web pe teritoriul Republicii Moldova. Decizia de blocare a accesului public către pagina web poate să intervină în 

următoarele cazuri: 

a) în cazul unui denunț/sesizare a unei persoane/entități. 

b) în cazul când Agenția nu poate identifica proprietarul paginii web în vederea contactării acestuia pentru 

remedierea conflictului ce a stat la baza denunțului. 

(3) Decizia de blocare va fi afișată public înlocuind conținutul paginii web cu indicarea informațiilor ce ar 

permite deținătorilor paginilor web să anunțe Agenția despre remedierea încălcărilor și motivele care au stat la baza 

acestora. Decizia poate fi contestată în instanța de judecată, de către persoanele interesate, în condițiile și termenele 

prevăzute de Codul administrativ. Contestarea deciziei nu suspendă executarea acesteia de către furnizorii de rețea 

și/sau servicii de comunicații electronice. 

(4) Furnizorii de servicii internet vor fi obligați să blocheze accesul public pe teritoriul Republicii Moldova la 

pagina web până la clarificarea circumstanțelor și înlăturarea abaterilor.” 

 

Art.VI. – Codul contravențional nr.218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, 

nr.78–84, art.100), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează: 

 

1. Se completează cu articolul 365/4 cu următorul cuprins: 

„Articolul 365/4. Răspândirea informațiilor false ce afectează securitatea națională[T15]. 

Națională sau informațională? Noțiunea de informații false ce afectează securitatea 

națională, conținută în noul articol 365/4 din Codul contravențional, este asemănătoare 

cu noțiunea de informații false ce afectează securitatea informațională, descrisă în 

punctul 1 al prezentei. Asemenea situații ar putea duce la imposibilitatea calificării fără 

echivoc a unor acțiuni, care se dorește a fi interzise. 

Distribuirea sau punerea în alt mod la dispoziția publicului a unei informații care nu corespunde realităţii, 

despre care se știe că este falsă, dar este deghizată și difuzată ca știre și vizează influențarea atitudinilor, convingerilor 

și comportamentului persoanelor, pentru compromiterea acțiunilor desfășurate de către autoritățile statului, sau 

instigă la ură, sau poate provoca panică publică, tensiuni sociale ori dezordini în masă,  

se sancționează cu amendă de la 400 la 450 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 

800 la 1200 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită 

activitate pe un termen de la 3 luni la un an. ”. 

2. La articolul 423/1 alineat (1), textul „și 365/2” se substituie cu textul „ , 365/2 și 365/4”. 

 

 

Art.VII. –  Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr.462–466, art.766), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 1 [Noțiuni principale]: 

la noțiunea „securitate informațională”, cuvintele „din exterior” se substituie cu cuvintele „din interiorul și/sau 

exteriorul țării”; 

 

articolul se completează cu următoarele noțiuni: 

„dezinformare – răspândire de informații false sau înșelătoare (reflectate distorsionat, cu conținut fabricat, 

exagerat, scoase din context sau plasate într-un alt context, opinii (interesate) preluate și transformate în știri valide cu 

argumentare tendențioasă etc.), care sunt create, prezentate și diseminate pentru a obține un câștig economic, a induce 

publicul în eroare în mod deliberat sau pentru a provoca un prejudiciu public, precum și propaganda ostilă valorilor 

democratice și informațiile false care presupun amenințări aduse proceselor democratice, politice sau de elaborare a 

politicilor, ori amenințări aduse bunurilor publice precum securitatea informațională a Republicii Moldova, sănătatea 

cetățenilor, mediul etc.;”3 

 

„propagandă - ???” 

 

                                                   
3 Redacția noțiunii este inspirată din definiția „dezinformării” conținută în Codul Uniunii Europene de 

bune practici privind dezinformarea - 
      https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation  

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
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2. Articolul 5 [Programele audiovizuale achiziționate] se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins4: 

„(2) În cazul serviciilor de televiziune, programele audiovizuale achiziționate de peste hotare trebuie să provină 

sau să fie produse în proporție de cel puțin 50% în statele membre ale Uniunii Europene și/sau în statele terțe care au 

ratificat  Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră. Nu pot fi achiziționate programe produse de filiale 

sau reprezentanțe ale furnizorilor care provin din state care nu au ratificat Convenția europeană privind televiziunea 

transfrontalieră, indiferent de locul activității acestora.” 

 

3. Articolul 6 [Operele audiovizuale europene] se completează cu alineatele (4)–(8) cu următorul cuprins5: 

„(4) În cazul serviciilor media audiovizuale liniare, furnizorii de servicii media au obligația să rezerve operelor 

audiovizuale europene cel puțin 50% din timpul de emisie al fiecărui serviciu, din care se scade timpul alocat știrilor, 

evenimentelor sportive, jocurilor, publicității, serviciilor de teletext și teleshoppingului. 

(5) În cazul serviciilor media audiovizuale neliniare, furnizorii de servicii media au obligația să rezerve operelor 

audiovizuale europene cel puțin 30% din catalogul de programe și să le scoată în evidență. 

(6) În cazul serviciilor media audiovizuale liniare, furnizorii de servicii media au obligația să rezerve operelor 

audiovizuale europene create de către producătorii independenți din Republica Moldova cel puțin 10% din timpul de 

emisie al fiecărui serviciu, din care se scade timpul alocat știrilor, evenimentelor sportive, jocurilor, publicității, 

serviciilor de teletext și teleshoppingului. 

(7) Furnizorii de servicii media prezintă în raportul anual Consiliului Audiovizualului informații privind  

respectarea prevederilor alin.(4)–(6). 

(8) Prevederile prezentului articol nu se aplică serviciilor de radiodifuziune sonoră, serviciilor de televiziune 

locale și comunitare, precum și serviciilor media audiovizuale dedicate exclusiv publicității și teleshoppingului.” 

 

4. La articolul 17 [Protejarea spațiului audiovizual național]: 

 

alineatul (3) se completează la sfârșit cu cuvintele „și informare manipulatorie din exterior ce constituie 

agresiune mediatică îndreptată împotriva Republicii Moldova”; 

 

alineatul (4) va avea următorul cuprins6: 

„(4) În vederea protejării spațiului audiovizual național şi asigurării securității informaționale, furnizorii de 

servicii media audiovizuale vor difuza și distribuitorii de servicii media audiovizuale vor retransmite programe 

audiovizuale și sonore care sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, în SUA și Canada, precum și în statele 

care au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră, precum și filme artistice de scurt și 

lung metraj produse în alte state.” 

 

articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins: 

„(6) În scopul securizării spațiului audiovizual național, Consiliul Audiovizualului asigură implementarea 

acțiunilor necesare în condițiile Legii nr.212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război.” 

 

5. La articolul 27 [Retragerea licenței de emisie]: 

la litera g), după textul „alin.(10)” se completează cu textul „și alin.(10/3)”; 

 

articolul se completează cu litera h): 

„h) furnizorul de servicii media a cărui licență de emisie a fost suspendată în conformitate cu art.84 alin.(9/1) 

din prezentul cod nu remediază încălcarea.” 

 

6. La articolul 28, alineatul (2) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins: 

„a1) autorități / instituții ale altor state, cu excepția cazurilor stabilite prin acordurile interguvernamentale pe 

bază de reciprocitate;” 

 

7. La articolul 53 [Funcționarea distribuitorilor de servicii media], alineatul (2) se completează cu literele a)–g) 

cu următorul cuprins7: 

„a) Parlamentul, Președintele Republicii Moldova sau Guvernul; 

b) un organ central de specialitate sau o autoritate administrativă centrală; 

c) o autoritate a administrației publice locale; 

d) alt organ/autoritate, instituite cu scopul exercitării atribuțiilor administrative, social-culturale sau cu caracter 

necomercial; 

e) o instituție publică finanțată integral sau parțial de la bugetul de stat; 

f) o organizație comercială finanțată integral sau parțial de la bugetul de stat;” 

                                                   
4 Art.5 alin.(2) a fost abrogat prin Legea nr.241 din 16.12.2020. 
5 Art.6 alin.(4)-(8) au fost abrogate prin Legea nr.241 din 16.12.2020. 
6 Art.17 alin.(4) a fost modificat prin Legea nr.241 din 16.12.2020. 
7 Lit.a)-g) au fost abrogate prin Legea nr.241 din 16.12.2020. 
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8. La articolul 66 [Publicitatea și teleshoppingul], alineatele (4) și (5) se exclud. 

 

9. La articolul 75 [Atribuțiile Consiliului Audiovizualului]: 

alineatul (3) Se completează cu litera l) cu următorul cuprins: 

„l) a procedurilor interne pentru implementarea acțiunilor necesare în condițiile Legii nr.212/2004 privind 

regimul stării de urgență, de asediu și de război.” 

alineatul (4) se completează cu lit.a1) cu următorul cuprins: 

„a1) monitorizează spațiul informațional și, în scopul combaterii contaminării și protecției societății împotriva 

dezinformărilor, exercită controlul și aplică sancțiuni asupra acțiunilor de dezinformare și/sau de informare 

manipulatorie, admise de furnizorii de servicii media, aplicate inclusiv prin practici digitale;” 

 

10. La articolul 80 [Organizarea și funcționarea Consiliului Audiovizualului]: 

alin.(6) va avea următorul cuprins: 

„(6) În perioada electorală, deciziile cu privire la examinarea contestațiilor și aplicarea sancțiunilor de către 

Consiliul Audiovizualului sunt publicate pe pagina web oficială a acestuia în termen de cel mult 24 de ore de la 

adoptare.” 

 

articolul se completează cu alineatul (6/1) cu următorul cuprins: 

„(6/1) Deciziile emise de către Consiliul Audiovizualului în baza art.84 alin.(10/1)-(10/3) din prezentul cod, sunt 

publicate pe pagina web oficială a acestuia în termen de cel mult 24 de ore de la adoptare. 

 

11. Articolul 83 [Activitatea de supraveghere și control] se completează cu alineatul (4/1) cu următorul cuprins: 

„(4/1) Examinarea sesizărilor / petițiilor sau controlul efectuat din oficiu ce vizează informațiile despre 

reflectarea alegerilor ori acțiunile de propagandă, dezinformare și/sau de informare manipulatorie, se efectuează de 

către Consiliul audiovizualului în termen de 3 zile lucrătoare din data depunerii sesizării / petiției sau de la data 

săvârșirii / identificării acțiunii.” 

 

12. La articolul 84 [Sancțiuni]: 

 

la alineatul (3) litera a), textul „art.4 alin.(3), (4) și (6)–(9),” se exclude; 

 

articolul se completează cu alineatele (9/1), (10/1), (10/2), (10/3) și (10/4) cu următorul cuprins: 

 

„(9/1) „Se sancționează cu amendă de la 20000 de lei la 40000 de lei furnizorii de servicii media pentru 

comiterea încălcărilor prevăzute la art.4 alin.(3), (4) și (6)–(9) din prezentul cod. Pentru încălcarea repetată a 

prevederilor respective, sancțiunea constituie suspendarea dreptului de a difuza comunicările comerciale audiovizuale 

de la 1 lună la 3 luni. 

Suspendarea dreptului de a difuza comunicările comerciale audiovizuale, pe un termen de la 3 luni la 6 luni, 

pentru comiterea repetată a încălcărilor prevăzute la art.4 alin.(3), (4) și (6)–(9) din prezentul cod, după aplicarea 

sancțiunii privind suspendarea dreptului de a difuza comunicările comerciale audiovizuale de la 1 lună la 3 luni 

Suspendarea licenței de emisie se aplică furnizorului de servicii media dacă nu respectă decizia Consiliului 

Audiovizual privind suspendarea dreptului de a difuza comunicările comerciale audiovizuale. 

Retragerea licenței de emisie pentru încălcarea prevederilor art.4 alin.(3), (4) și (6)–(9) din prezentul cod se 

aplică după ce au fost aplicate gradual sancțiunile prevăzute de prezentul alineat.” 

 

„(10/1) Se sancționează cu retragerea dreptului de emisie, pe un termen de 24 ore, furnizorul de servicii media 

care admite difuzarea informațiilor sau acțiunilor de dezinformare și/sau de informare manipulatorie. 

(10/2) Se sancționează cu retragerea dreptului de a difuza / publica informații despre reflectarea alegerilor, pe 

o perioadă de până la 3 zile, furnizorul de servicii media care reflectă campania electorală fără a avea acest drept sau 

care adoptă tratamente privilegiate față de unele partide sau unii concurenți electorali, în virtutea statutului social 

și/sau a funcțiilor pe care le dețin candidații acestora, precum și care încalcă obligația de echitate, responsabilitate, 

echilibru și imparțialitate în perioada electorală. 

(10/3) Se sancționează cu suspendarea licenței de emisie, pe o perioadă de până la 7 zile, furnizorul de servicii 

media care nu se conformează și nu execută sancțiunea prevăzută la alin.(10/1) și (10/2). Suspendarea licenței de emisie 

se aplică după ce a fost aplicată repetat sancțiunea prevăzută la alin.(10/1) și (10/2).” 

(10/4) Retragerea dreptului de a difuza anunțuri publicitare pentru o anumită perioadă poate fi aplicată în toate 

cazurile și ca sancțiune complementară.”8 

 

la alineatul (16), după cuvintele „încălcarea prevederilor” se introduce textul „art. 4,”; 

 

                                                   
8 Sancțiunea retragerii dreptului de a difuza anunţuri publicitare a fost exclusă de către guvernarea precedentă prin 

Legea nr.50 din 30.03.2017 din ex-Codul audiovizualului nr.260/2006. 
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Art. VIII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri pentru 

aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege. 

(3) Consiliul Audiovizualului: 

a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege şi va asigura examinarea și aprobarea actelor 

administrative necesare pentru punerea în aplicare a acesteia; 

b) va reexamina, în termen de 30 zile, licențele de emisie și autorizaţiile de retransmisiune acordate anterior, 

prin prisma exigențelor stabilite de prevederile prezentei legi.  

 

 

PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI 

 

 

 

Tatiana Puiu,  

Coordonatoare Freedom House Moldova 

 

21.03.2022 
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Chișinău, 09 martie 2022 

În atenția Comisiei Electorale Centrale 
 
 

Propunerile Asociației Presei Electronice (APEL) pentru modificarea art.69-70 din Codul electoral, formulate în cadrul consultărilor 
publice inițiate de CEC.    
 
Capitolul 11 „MONITORIZAREA ALEGERILOR ȘI REFLECTAREA LOR ÎN MIJLOACELE DE INFORMARE ÎN MASĂ” 

 
Redacția articolului 
 din Codul electoral 

(în vigoare) 

 
Redacția articolului  
din Codul electoral 

după modificările propuse 
*textul modificat evidențiat prin 

Bold 
 

 
Propunerile și argumentele Asociației Presei Electronice (APEL) 

Articolul 69. Principii 
generale privind reflectarea 
alegerilor de către mijloacele de 
informare în masă 

(1) Radiodifuzorii, în cadrul 
tuturor programelor lor, şi 
mijloacele de informare în masă 
scrise fondate de autorităţi publice 
au obligaţia de a respecta principiile 
de echitate, responsabilitate, 
echilibru şi imparţialitate în 
reflectarea alegerilor. 

(2) Radiodifuzorii şi 
mijloacele de informare în masă 
scrise au obligaţia să ofere condiţii 
egale, nediscriminatorii la 
acordarea timpilor de antenă sau a 
spaţiului publicitar pentru 
publicitatea electorală. 

(3) Radiodifuzorii publici 
acordă concurenţilor electorali 
timpi de antenă gratuit, în mod 
echitabil şi fără discriminare, în 
baza principiilor de transparenţă şi 
obiectivitate. 

Articolul 69. Principii generale 
privind reflectarea alegerilor de către 
mijloacele de informare în masă  

(1) Furnizorii de servicii media, 
în cadrul tuturor programelor lor, şi 
mijloacele de informare în masă scrise 
fondate de autorităţi publice au obligaţia 
de a respecta principiile de echitate, 
responsabilitate, echilibru şi 
imparţialitate în reflectarea alegerilor.  

(2) Furnizorii de servicii media şi 
mijloacele de informare în masă scrise au 
obligaţia să ofere condiţii egale, 
nediscriminatorii la acordarea timpilor de 
antenă sau a spaţiului publicitar pentru 
publicitatea electorală.  

(3) Furnizorii de servicii media 
publici acordă grupurilor de inițiativă, 
concurenţilor electorali și 
participanților la referendum timpi 
de antenă gratuit, în mod echitabil şi fără 
discriminare, în baza principiilor de 
transparenţă şi obiectivitate.  

(4) Mijloacele de informare în masă 
nu vor adopta tratamente privilegiate faţă 

Articolul 69. Principii generale privind reflectarea alegerilor de către 
instituțiile mass-media  
Argumente: Grupul de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media a 
convenit ca în documentele juridice să fie definită și utilizată sintagma ”instituții 
mass-media”. Propunerea are drept scop unificarea noțiunilor utilizate definite 
juridic. Dacă este acceptată propunerea, ar urma să fie modificat i titlul cap.11. 
(1) Prevederile prezentului articol se aplică instituțiilor mass-media, cu excepția 
celor fondate de partide și/sau formațiuni politice. 
Argumente: excepția se referă la presa scrisă și on-line de partid. Potrivit 
legislației, partidele politice nu au dreptul să fondeze/dețină instituții mass-
media audiovizuale.  
(11) Instituțiile mass-media au obligația de a respecta principiile de echitate, 
echilibru și imparțialitate în reflectarea alegerilor. 
 (2) Instituțiile mass-media au obligația de a oferi timpi de antenă sau spațiu 
pentru publicitatea electorală în condiții egale și nediscriminatorii.  
(3) Furnizorii publici de servicii media acordă grupurilor de inițiativă, 
concurenților electorali și participanților la referendum timpi de antenă gratuit, 
în mod echitabil și fără discriminare, în baza principiilor de transparență și 
obiectivitate. 
(4) Instituțiile mass-media nu vor adopta tratamente privilegiate față de 
grupurile de inițiativă, concurenții electorali și participanții la referendum și 
nu vor face agitație electorală în favoarea sau în defavoarea acestora. 
Argumente: interdicția tratamentului privilegiat trebuie să existe față de toți, 
nu doar față de cei cu statut social și/sau cu funcții. În caz contrar, interdicția nu 
cuprinde, bunăoară, pe cei cu anumită vârstă sau de anumită etnie, sau de 
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(4) Mijloacele de informare în 
masă nu vor adopta tratamente 
privilegiate faţă de concurenţii 
electorali în virtutea statutului 
social şi/sau a funcţiilor pe care le 
deţin candidaţii acestora. 

(5) În perioada electorală, 
radiodifuzorii şi mijloacele de 
informare în masă scrise vor face 
distincţie clară în materialele lor 
jurnalistice între exercitarea 
funcţiilor oficiale şi activitatea 
electorală a persoanelor care nu cad 
sub incidenţa art.13 alin.(3). 

(6) Concurenţii electorali 
şi/sau candidaţii care se consideră 
lezaţi în drepturi beneficiază de 
dreptul la replică. Cererea scrisă 
privind acordarea dreptului la 
replică se depune la mijlocul de 
informare în masă în termen de 2 
zile calendaristice de la 
difuzarea/publicarea informaţiei. În 
cazul radiodifuzorilor, refuzul de a 
acorda dreptul la replică se contestă 
la Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului, iar în cazul 
mijloacelor de informare în masă 
scrise – în instanţele de judecată. 
Dreptul la replică se acordă în 
termen de 3 zile calendaristice de la 
depunerea cererii/contestaţiei, dar 
nu mai tîrziu de ziua precedentă 
zilei votării, în condiţii egale cu cele 
în care au fost lezate drepturile 
legitime. 

(7) Mijloacele de informare în 
masă au dreptul să reflecte alegerile 
şi să informeze publicul cu privire la 
toate aspectele electorale liber de 
orice ingerinţă sau amestec din 
partea autorităţilor publice, 
concurenţilor/candidaţilor 
electorali sau a altor entităţi. 

 

de grupurile de inițiativă, concurenţii 
electorali și participanții la 
referendum în virtutea statutului social 
şi/sau a funcţiilor pe care le deţin 
candidaţii acestora sau opțiunii 
susținute la referendum.  

(5) În perioada electorală, furnizorii 
de servicii media şi mijloacele de 
informare în masă scrise vor face 
distincţie clară în materialele lor 
jurnalistice între exercitarea funcţiilor 
oficiale şi activitatea electorală a 
persoanelor care nu cad sub incidenţa art. 
13 alin. (3).  

(6) Concurenţii electorali şi/sau 
candidaţii care se consideră lezaţi în 
drepturi beneficiază de dreptul la replică. 
Cererea scrisă privind acordarea dreptului 
la replică se depune la mijlocul de 
informare în masă în termen de 2 zile 
calendaristice de la difuzarea/publicarea 
informaţiei. În cazul furnizorii de 
servicii media, refuzul de a acorda 
dreptul la replică se contestă la Consiliul 
Audiovizualului, iar în cazul mijloacelor 
de informare în masă scrise – în 
instanţele de judecată. Dreptul la replică 
se acordă în termen de 3 zile 
calendaristice de la depunerea 
cererii/contestaţiei, dar nu mai târziu de 
ziua de vineri imediat anterioară 
zilei votării, în condiţii egale cu cele în 
care au fost lezate drepturile legitime.  

(7) Mijloacele de informare în masă au 
dreptul să reflecte alegerile şi să informeze 
publicul cu privire la toate aspectele 
electorale liber de orice ingerinţă sau 
amestec din partea autorităţilor publice, 
concurenţilor electorali/candidaţilor în 
alegeri, grupurilor de inițiativă, 
participanților la referendum sau a 
altor entităţi.  
 

anumit gen, mediu de reședință etc. Legislația în vigoare nu interzice expres 
mass-mediei să facă agitație electorală. E motivul din care mass-media, în 
special, cea afiliată politic, în alegeri face agitație electorală prin intermediul 
conținuturilor editoriale și nu poate fi sancționată. Atare practici prejudiciază 
informarea adecvată a votanților și necesită a fi curmată. 
(5) În perioada electorală, instituțiile mass-media vor face distincție clară în 
materialele lor jurnalistice între exercitarea funcțiilor oficiale și activitatea 
electorală a persoanelor care nu cad sub incidența art.13 alin.(3).  
(51) În spoturile de publicitate electorală și în programele audiovizuale care 
vizează, într-un fel sau altul, grupurile de inițiativă, concurenții electorali și 
participanții la referendum, nu pot fi utilizate imagini ce reprezintă cetățeni 
străini, instituții de stat sau autorități publice, atât din Republica Moldova cât și 
de peste hotare, ori organizații internaționale. Se interzice combinarea de culori 
și/sau sunete care invocă simboluri naționale ale altui stat, utilizarea 
materialelor în care apar personalități istorice ale Republicii Moldova sau de 
peste hotare, simbolistica unor state străine sau organizații internaționale sau 
imaginea unor persoane oficiale străine. 
Argumente: legislația electorală în vigoare interzice utilizarea imaginilor 
enumerate doar în publicitatea electorală, nu și în programele audiovizuale. 
Lipsa interdicției a făcut ca imaginile cu pricina să apară nestingherit în 
programe audiovizuale, inclusiv în știri, favorizând, astfel, anumiți concurenți 
electorali. Prevederea ar exclude asemenea practici reprobabile sau, cel puțin, ar 
permite sancționarea lor. Lipsa prevederii ar eroda scopul, pentru care imaginile 
respective au fost interzise în publicitatea electorală, dar și valoarea principiilor 
enumerate în alin (1).  
(6) Concurenții electorali/candidații sau participanții la referendum care se 
consideră lezați în drepturi beneficiază de dreptul la replică. Cererea scrisă 
privind acordarea dreptului la replică se depune la instituția mass-media în 
termen de 2 zile calendaristice de la difuzarea/publicarea informației. Refuzul de 
a acorda dreptul la replică, în cazul furnizorilor de servicii media se contestă la 
Consiliul Audiovizualului, iar în cazul instituțiilor mass-media scrise și online – 
în instanțele de judecată. Dreptul la replică se acordă în termen de 3 zile 
calendaristice de la depunerea cererii/contestației, dar nu mai târziu de ziua 
precedentă zilei votării, în condiții egale/similare cu cele în care au fost lezate 
drepturile legitime. 
Argumente: având în vedere influența crescândă a presei on-line, ar fi 
oportună includerea expresă a acesteia în textul alineatului. Exercitarea 
dreptului la replică în condiții egale pentru presa scrisă, de exemplu, este 
imposibilă, dacă publicația periodică nu apare în zilele respective. Pentru 
asemenea situații este judicios a prevedea și condiții similare, asemănătoare, nu 
neapărat egale, identice. În cazul concret, un ziar ar putea oferi dreptul la replică 
pe propriul site sau în pagina altui ziar (evident, în anumite condiții). Practica de 
a publica replica în paginile altui ziar a apărut de când multe cotidiene au fost 
nevoite să-și reducă periodicitatea de apariții pe săptămână.   
(7) Instituțiile mass-media au dreptul să reflecte alegerile și să informeze 
publicul cu privire la toate aspectele electorale liber de orice ingerință sau 
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amestec din partea autorităților publice, concurenților electorali/candidaților în 
alegeri, grupurilor de inițiativă, participanților la referendum, sau a altor entități. 
Reprezentanții instituțiilor mass-media beneficiază de aceleași drepturi ca și 
observatorii naționali. 

Articolul 70. Particularităţile 
reflectării alegerilor de către 
mijloacele de informare în masă 

(1) În perioada electorală, 
programele şi materialele scrise 
care vizează, într-un fel sau altul, 
concurenţii electorali şi/sau 
candidaţii se difuzează/se publică 
cu respectarea Regulamentului 
privind reflectarea campaniei 
electorale în mijloacele de 
informare în masă, aprobat de 
Comisia Electorală Centrală în 
primele 7 zile ale perioadei 
electorale. Reprezentanţii 
mijloacelor de informare în masă 
beneficiază de aceleaşi drepturi ca 
şi observatorii naţionali. 

(2) În primele 7 zile de la 
aprobarea Regulamentului privind 
reflectarea campaniei electorale în 
mijloacele de informare în masă, 
fiecare radiodifuzor depune la 
Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului o declaraţie privind 
politica editorială pentru campania 
electorală, în care indică numele 
proprietarului/proprietarilor 
instituţiei. Declaraţiile se publică pe 
pagina web a Consiliului 
Coordonator al Audiovizualului. 
Controlul asupra respectării acestei 
obligaţii este exercitat de către 
Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului din oficiu, conform 
prevederilor Codului 
audiovizualului al Republicii 
Moldova. 

(3) În campania electorală 
pentru alegerile parlamentare, 
pentru alegerile prezidențiale și 
pentru referendumurile 

     Articolul 70. Particularităţile 
reflectării alegerilor de către mijloacele de 
informare în masă  

(1) În perioada electorală, programele 
şi materialele scrise care vizează, într-un 
fel sau altul, grupurile de inițiativă, 
concurenţii electorali (candidaţii în 
alegeri) sau participanții la 
referendum se difuzează/se publică cu 
respectarea Regulamentului privind 
reflectarea campaniei electorale în 
mijloacele de informare în masă, aprobat 
de Comisia Electorală Centrală. 
Reprezentanţii mijloacelor de informare 
în masă beneficiază de aceleaşi drepturi ca 
şi observatorii naţionali.  

(2) În primele 7 zile de la începerea 
perioadei electorale, furnizorii de 
servicii media care vor reflecta 
campania electorală depun la 
Consiliul Audiovizualului o declaraţie 
privind politica editorială pentru 
campania electorală, în care indică 
numele proprietarului/proprietarilor 
instituţiei. Declaraţiile se publică pe 
pagina web a Consiliului 
Audiovizualului. Controlul asupra 
respectării acestei obligaţii este exercitat 
de către Consiliul Audiovizualului din 
oficiu, conform prevederilor Codului 
serviciilor media audiovizuale.  

(3) În campania electorală pentru 
alegerile parlamentare, pentru alegerile 
prezidenţiale şi pentru referendumurile 
republicane, furnizorii de servicii media 
naţionali au obligaţia, iar cei 
locali/regionali au dreptul să organizeze 
dezbateri electorale. În campania 
electorală pentru alegerile locale generale 
şi pentru referendumurile locale, 
furnizorii de servicii media 
locali/regionali au obligaţia, iar cei 

Articolul 70. Particularitățile reflectării alegerilor de către instituțiile mass-
media 
(1) În perioada electorală, programele audiovizuale cu caracter electoral și 
materialele scrise care vizează, într-un fel sau altul, grupurile de inițiativă, 
concurenții electorali (candidaţii în alegeri) și   participanții la referendum, sunt 
difuzate/publicate cu respectarea Regulamentului privind reflectarea campaniei 
electorale de către instituțiile mass-media, aprobat de Comisia Electorală 
Centrală în primele 7 zile ale perioadei electorale. În serviciile media 
audiovizuale, grupurile de inițiativă, concurenții electorali (candidaţii în alegeri) 
și participanții la referendum nu pot avea intervenții directe sau indirecte și nu 
pot fi vizați de terți, în alte programe audiovizuale decât cele cu caracter 
electoral, stabilite expres în declarațiile politicilor editoriale ale furnizorilor de 
servicii media. Programele audiovizuale cu caracter electoral se consideră 
următoarele: 

a) Programele de știri și actualități – rubricile sau grupajele informative, 
evidențiate prin semnale acustice și vizuale unice, în care pot fi difuzate 
informații despre tehnica votării, sistemul electoral, alte aspecte ale procesului 
electoral, sondaje de opinie și activități de campanie ale grupurilor de inițiativă, 
concurenților electorali și   participanților la referendum; 

b) Emisiuni de informare electorală – cele în care grupurile de inițiativă, 
concurenții electorali (candidaţii în alegeri), participanții la referendum sau 
reprezentanții acestora pot prezenta programele politice și pot fi discutate 
diverse probleme de interes public, organizate la inițiativa furnizorului de 
servicii media; 

c) Emisiuni de promovare electorală – cele în care se difuzează timpii de 
antenă acordați grupurilor de inițiativă, concurenților electorali și 
participanților la referendum în conformitate cu prevederile prezentului cod; 

d) Dezbateri electorale – cele în care grupurile de inițiativă, concurenții 
electorali (candidaţii în alegeri), participanții la referendum sau reprezentanții 
acestora sunt solicitați să se pronunțe pe marginea temelor propuse spre discuție 
de către furnizorului de servicii media. 

          e) Programe de publicitate electorală – cele destinate în exclusivitate 
difuzării publicității electorale.  
 
Argumente: prevederea are drept scop responsabilizare furnizorilor de servicii 
media în informarea adecvată a votanților. Stabilirea exactă a programelor cu 
caracter electoral permite o organizare mai bună a acestora; o orientare mai 
bună a consumatorilor-electori; exclude speculațiile de până acum a furnizorilor 
care acționează cu rea credință și, în plină campanie electorală invită, bunăoară, 
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republicane, furnizorii de servicii 
media naționali au obligația, iar cei 
locali/regionali au dreptul să 
organizeze dezbateri electorale. În 
campania electorală pentru 
alegerile locale generale și pentru 
referendumurile locale, furnizorii 
de servicii media locali/regionali au 
obligația, iar cei naționali au 
dreptul să organizeze dezbateri 
electorale. Formatul, durata și 
frecvența dezbaterilor electorale 
sînt stabilite de către furnizorii de 
servicii media și se aduc la 
cunoștința organelor electorale și a 
concurenților electorali cu cel puțin 
3 zile calendaristice înainte de 
difuzarea fiecărei emisiuni. În 
planificarea și organizarea 
dezbaterilor dintre concurenții 
electorali, furnizorii de servicii 
media vor ține cont de 
obligativitatea ca toate dezbaterile 
să fie desfășurate și difuzate în 
regim de transmisiune directă 
numai în orele de audiență maximă 
– între orele 19:00 și 22:00 în zilele 
lucrătoare și între 17:00 și 22:00 în 
zilele de odihnă. 

(4) În campania electorală 
pentru alegeri parlamentare, 
prezidențiale şi referendumuri 
republicane, radiodifuzorii 
naţionali, a căror listă este făcută 
publică de către Consiliul 
Coordonator al Audiovizualului în 
primele 3 zile ale perioadei 
electorale, acordă gratuit 
concurenţilor electorali cîte 5 
minute de emisie la televiziune şi 10 
minute la radio în scopul expunerii 
programelor electorale şi informării 
alegătorilor. Timpii de antenă 
respectivi sînt oferiţi în alt spaţiu de 
emisie decît cel rezervat publicităţii 
electorale şi dezbaterilor electorale. 

naţionali au dreptul să organizeze 
dezbateri electorale. Formatul, durata şi 
frecvenţa dezbaterilor electorale sînt 
stabilite de către furnizorii de servicii 
media şi se aduc la cunoştinţa organelor 
electorale şi a grupurilor de inițiativă, 
concurenţilor electorali sau 
participanților la referendum cu cel 
puţin 3 zile calendaristice înainte de 
difuzarea fiecărei emisiuni. În planificarea 
şi organizarea dezbaterilor dintre 
grupurile de inițiativă, concurenţii 
electorali sau participanții la 
referendum, furnizorii de servicii media 
vor ţine cont de obligativitatea ca toate 
dezbaterile să fie desfăşurate şi difuzate în 
regim de transmisiune directă numai în 
orele de audienţă maximă, prevăzute în 
Codul serviciilor media 
audiovizuale: intervalele de timp 
cuprinse între orele 06:00–09:00 și 
17:00–23:00 pentru serviciile de 
televiziune și între 06:00–10:00, 
12:00-15:00 și 17:00-20:00 – pentru 
servicii de radiodifuziune sonoră. 

(4) În campania electorală pentru 
alegeri parlamentare, prezidenţiale şi 
referendumuri republicane, furnizorii 
de servicii media naţionali, a căror listă 
este făcută publică de către Consiliul 
Audiovizualului în primele 3 zile ale 
perioadei electorale, acordă gratuit 
grupurilor de inițiativă, concurenţilor 
electorali sau participanților la 
referendum câte 5 minute de emisie la 
televiziune şi 10 minute la radio în scopul 
expunerii programelor electorale, 
susținerii candidaților desemnați sau unei 
dintre opțiunile la referendum, precum şi 
în scopul informării alegătorilor. Timpii 
de antenă respectivi sunt oferiţi în alt 
spaţiu de emisie decât cel rezervat 
publicităţii electorale şi dezbaterilor 
electorale. 

(5) În cadrul alegerilor parlamentare, 
prezidenţiale şi referendumurilor 

un concurent electoral care nu vorbește despre alegeri, ci despre cât de bun 
bucătar sau sportiv este, erodându-se astfel principiul echității, fără ca furnizorul 
să fie sancționat. Determinarea exactă a programelor cu caracter electoral 
permite și monitorizarea exactă a acestora de către CA. În definitiv, o atare 
abordare ar face ordine în dezordinea de până acum în serviciile media în 
alegeri. 
(11) Programele audiovizuale prevăzute la alin. (1) sunt realizate și difuzate doar 
în perioada electorală și, după caz, în campania electorală, cu respectarea 
prevederilor art.13 din Codul serviciilor media audiovizuale și Regulamentului 
privind reflectarea campaniei electorale de către instituțiile mass-media, aprobat 
de Comisia Electorală Centrală. 
Argumente: alineatul stabilește expres, că prevederile art. 13 din Codul 
serviciilor media sunt obligatorii și în realizarea programelor cu caracter 
electoral, în special, în cazul știrilor și al dezbaterilor. Iar Regulamentul CEC 
concretizează și accentuează anumite norme din art. 13, cum ar fi, de exemplu, în 
cazul dezbaterilor electorale. 
(12) În perioada electorală este interzisă difuzarea publicității politice și a 
mesajelor de interes public. 
Argumente: publicitatea politică, definită în proiectul noii Legi cu privire la 
publicitate, diferă de publicitatea electorală și poate fi difuzată doar în perioada 
extraelectorală. La fel, proiectul definește și mesajele de interes public. 
Interdicția de a le difuza în alegeri are la bază temerea, că respectivele mesaje ar 
putea fi identice sau asemănătoare cu mesajele electorale ale vreunui concurent. 
Dacă nu ar fi interzise, s-ar putea ca unii concurenți în mod special să le 
transforme în mesaje electorale în intenția de a beneficia, astfel, de acoperire 
mediatică mai mare și în mod gratuit.  
(2) În primele 7 zile de la aprobarea Regulamentului CEC privind reflectarea 
campaniei electorale de către instituțiile mass-media, furnizorii de servicii media 
depun la Consiliul Audiovizualului o declarație privind politica editorială pentru 
reflectarea alegerilor/referendumului sau o notificare prin care informează că nu 
participă la reflectarea alegerilor/referendumului. Declarațiile care corespund 
legislației în vigoare sunt aprobate de către Consiliul Audiovizualului și se 
publică pe pagina web a acestuia și pe paginile web ale furnizorilor de servicii 
media. Controlul asupra respectării politicii editoriale este exercitat de către 
Consiliul Audiovizualului din oficiu, conform prevederilor Codului serviciilor 
media audiovizuale al Republicii Moldova.  
Argumente: prevederea, conform căreia Consiliul Audiovizualului aprobă doar 
declarațiile care corespund legislației, are drept scop responsabilizarea acestuia. 
Până acum CA a aprobat în alegeri declarații pe bandă rulantă, parte dintre 
aceste fiind neconforme cu legislația. Acesta-i unul dintre motivele, din care 
mulți furnizori de servicii media au evitat sancțiunile, deși le meritau. Publicarea 
declarațiilor politicii editoriale în alegeri pe paginile web ale CA și ale furnizorilor 
de servicii media, asigură transparența și scutește furnizorii de efortul de a le 
expedia fiecărui concurent electoral în parte. Practica anterioară demonstrează 
faptul, că unii concurenți electorali fie nu indicau vreo adresă, fie erau de negăsit 
la adresa indicată. În asemenea caz, furnizorii de servicii media nu-și puteau 
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(5) În cadrul alegerilor 
parlamentare, prezidențiale şi 
referendumurilor republicane, 
radiodifuzorii publici acordă gratuit 
concurenţilor electorali cîte un 
minut pe zi, timp de antenă pentru 
plasarea publicităţii electorale. 
Pentru publicitate electorală contra 
plată, fiecărui concurent electoral i 
se oferă nu mai mult de 2 minute pe 
zi pe durata campaniei electorale la 
fiecare radiodifuzor. Condiţiile de 
procurare a timpilor de antenă şi 
taxele respective se comunică cu 3 
zile calendaristice înainte de 
punerea pe post a publicităţii 
electorale. Plata pentru timpii de 
antenă acordaţi concurenţilor 
electorali nu poate depăşi plata 
încasată în mod obişnuit pentru 
publicitatea comercială. Timpii de 
antenă pentru publicitatea 
electorală contra plată se acordă 
tuturor concurenţilor electorali la 
unele şi aceleaşi ore de emisie. 

(6) Răspunderea pentru 
conţinutul materialelor electorale 
publicitare, difuzate sau publicate, 
o poartă concurentul electoral. 
Fiecare material publicitar trebuie 
să includă denumirea concurentului 
electoral, data tipăririi, tirajul 
materialului şi denumirea 
tipografiei care l-a tipărit. 
Publicitatea electorală contra plată 
va fi însoţită de genericul 
“Electorala”. 

(7) Refuzul de a difuza sau de a 
publica, în condiţiile prezentei legi, 
publicitatea electorală, contra plată 
sau gratuit, poate fi contestat în 
instanţa de judecată. 

(8) Publicitatea electorală în 
reţeaua internet şi prin intermediul 
telefoniei mobile este asimilată 
publicităţii electorale în presa 

republicane, furnizorii de servicii 
media publici acordă gratuit grupurilor 
de inițiativă, concurenţilor electorali 
sau participanților la referendum 
câte un minut pe zi, timp de antenă 
pentru plasarea publicităţii electorale. 
Pentru publicitate electorală contra plată, 
fiecărui grup de inițiativă, concurent 
electoral sau participant la 
referendum i se oferă nu mai mult de 2 
minute pe zi pe durata activității 
grupului de inițiativă sau a campaniei 
electorale la fiecare furnizor de servicii 
media. Condiţiile de procurare a timpilor 
de antenă şi taxele respective se comunică 
cu 3 zile calendaristice înainte de punerea 
pe post a publicităţii electorale. Plata 
pentru timpii de antenă acordaţi 
grupurilor de inițiativă, concurenţilor 
electorali sau participanților la 
referendum nu poate depăşi plata 
încasată în mod obişnuit pentru 
publicitatea comercială, aplicată până 
la 6 luni înainte de data scrutinului. 
Timpii de antenă pentru publicitatea 
electorală contra plată se acordă tuturor 
concurenților electorali/participanților 
la referendum în condiții egale, în 
intervalele orare stabilite de către 
furnizorii de servicii media în 
declarațiile politicii editoriale. 
Furnizorii de servicii media 
audiovizuale care nu participă la 
reflectarea campaniei electorale nu 
au dreptul de a plasa publicitate 
electorală. 

(6) Răspunderea pentru conţinutul 
materialelor electorale publicitare, 
difuzate sau publicate, o poartă grupul 
de inițiativă, concurentul electoral sau 
participantul la referendum. Fiecare 
material publicitar trebuie să includă 
denumirea grupului de 
inițiativă/concurentului 
electoral/participantului la 
referendum, data tipăririi, tirajul 

onora obligațiunea impusă de prezentul articol de a trimite declarațiile lor 
concurenților electorali. Asigurarea transparenței declarațiilor este soluția în 
cazul dat. 
(3) În campania electorală pentru alegerile parlamentare, pentru alegerile 
prezidențiale și pentru referendumurile republicane, furnizorii naționali de 
servicii media audiovizuale generaliste și/sau de știri, ale căror declarații ale 
politicii editoriale au fost adoptate de Consiliul Audiovizualului, sunt obligați, iar 
ceilalți sunt în drept să organizeze dezbateri electorale. În campania electorală 
pentru alegerile locale generale și pentru referendumurile locale, furnizorii 
regionali și locali de servicii media audiovizuale generaliste și/sau de știri sunt 
obligați, iar ceilalți sunt în drept să organizeze dezbateri electorale. Formatul, 
durata, frecvența și ora difuzării dezbaterilor electorale sunt stabilite de către 
furnizorii de servicii media cu asigurarea condițiilor de egalitate și sunt indicate 
în declarația politicii editoriale. Dezbaterile electorale sunt difuzate în orele de 
maximă audiență, stabilite în Codul serviciilor media audiovizuale. 
Argumente: este logic și în firea lucrurilor, ca obligativitatea realizării 
dezbaterilor electorale să revină furnizorilor de servicii media de știri și 
generaliști. Furnizorii tematici trebuie să fie în drept, nu și obligați să realizeze 
dezbateri. Nu e firesc ca un post de radio religios sau un post tv pentru copii, de 
exemplu, să fie obligate să realizeze dezbateri electorale. Pe de altă parte, un 
furnizor de servicii media tematic cu publicul țintă femeile, bunăoară, ar putea 
dori să desfășoare dezbateri electorale. Prevederea alineatului îi permite acest 
lucru încă de la faza depunerii declarației politicii editoriale în alegeri. A observa, 
că alineatul nu obligă furnizorii de servicii media să realizeze dezbaterile în 
direct. Este o abordare îndreptățită, dat fiind faptul că parte dintre furnizori nu 
au, pur și simplu, această capacitate fizică, profesională sau tehnică. Norma, în 
cazul dat, e bine să fie permisivă. În caz contrar furnizorii în cauză fie vor încălca 
norma, fie o vor respecta de mântuială. De exemplu, dacă în studioul de emisie 
nu încap mai mult de trei persoane, inclusiv moderatorul, vor fi invitați câte doi 
concurenți. Dacă unul dintre ei nu vine, dezbaterea, practic, e compromisă. 
Norma propusă permite unui asemenea furnizor să organizeze dezbaterile într-
un local adecvat, în înregistrare, la o oră potrivită și pentru concurenții electorali, 
și să fie difuzate conform declarației. Atare abordare este valabilă și pentru 
situația, în care moderatorul s-ar putea să se bâlbâie într-un hal fără de hal. 
Dezbaterea în înregistrare permite a înlătura bâlbele supărătoare, spre binele 
consumatorului de media.   
(4) În campania electorală pentru alegerile parlamentare, prezidențiale și pentru 
referendumurile republicane, furnizorii naționali de servicii media, a căror listă 
este actualizată și făcută publică de către Consiliul Audiovizualului în primele 3 
zile ale perioadei electorale, și ale căror declarații ale politicii editoriale au fost 
aprobate, acordă, la solicitarea grupurilor de inițiativă, concurenţilor electorali 
sau participanților la referendum,  timpi de antenă gratuit, câte 5 minute la 
serviciile de televiziune și câte 10 minute la serviciile de radiodifuziune sonoră, 
pentru întreaga campanie electorală, în scopul expunerii programelor electorale 
și informării alegătorilor. Acești timpi de antenă nu pot fi utilizați în scopul 
difuzării publicității electorale. 
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scrisă. 
(9) În ziua alegerilor, mijloacele 

de informare în masă, pînă la 
închiderea secţiilor de votare, nu 
vor difuza rezultatele chestionării 
alegătorilor privind opţiunile 
electorale. 

(10) În perioada electorală, 
orice sondaje de opinie privind 
preferinţele politice ale alegătorilor 
pot fi efectuate numai cu condiţia 
înştiinţării prealabile a Comisiei 
Electorale Centrale. Rezultatele 
acestor sondaje pot fi date 
publicităţii cel tîrziu cu 5 zile 
înainte de ziua alegerilor. În ziua 
alegerilor, pînă la închiderea 
secţiilor de votare, se interzice a da 
publicităţii în mijloacele de 
informare în masă materiale, 
inclusiv interviuri cu alegătorii, 
despre numărul de voturi întrunite 
de concurenţii electorali pe 
parcursul zilei şi despre şansele 
acestora, inclusiv rezultatele exit-
poll-urilor. 

(11) Mijloacele de informare în 
masă fondate de autorităţile publice 
publică gratuit, iar radiodifuzorii 
difuzează gratuit, la solicitarea 
organelor electorale, spoturi 
motivaţionale, de educaţie civică şi 
electorală, desfăşoară campanii de 
informare a alegătorilor despre 
procedura de vot şi despre alte 
particularităţi ale votării. 

(12) Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului prezintă 
obligatoriu, o dată la două 
săptămîni, Comisiei Electorale 
Centrale rapoarte de monitorizare a 
modului de reflectare a campaniei 
electorale de către radiodifuzorii 
naţionali. Rapoartele de 
monitorizare trebuie să conţină 
informaţii referitoare la respectarea 

materialului, denumirea tipografiei care l-
a tipărit și mențiunea „Achitat din 
Fondul electoral”. Publicitatea 
electorală contra plată va fi însoţită de 
genericul “Electorala”.   

(61) Fiecare material publicitar 
al candidaților independenți, care 
declară pe propria răspundere că nu 
au utilizat servicii tipografice ale 
entităților specializate și nu au 
deschis contul bancar cu mențiunea 
„Fond electoral”, trebuie să conțină 
următoarele informații: 
numele/prenumele concurentului 
electoral, data tipăririi, tirajul 
materialului și mențiunea „Tipărit 
la echipament tehnic propriu”. 

(7) Refuzul de a difuza sau de a 
publica, în condiţiile prezentei legi, 
publicitatea electorală, contra plată sau 
gratuit, poate fi contestat în instanţa de 
judecată.  

(8) Publicitatea electorală în reţeaua 
internet şi prin intermediul telefoniei 
mobile este asimilată publicităţii 
electorale în presa scrisă.  

(9) În ziua alegerilor, mijloacele de 
informare în masă, până la închiderea 
secţiilor de votare, nu vor difuza 
rezultatele chestionării alegătorilor 
privind opţiunile electorale.  

(10) În perioada electorală, orice 
sondaje de opinie privind preferinţele 
politice ale alegătorilor pot fi efectuate cu 
respectarea procedurii stabilite de 
Comisia Electorală Centrală, conform 
unui regulament aprobat în acest 
sens. Rezultatele acestor sondaje pot fi 
date publicităţii cel târziu cu 5 zile înainte 
de ziua alegerilor. În ziua alegerilor, până 
la închiderea secţiilor de votare, se 
interzice a da publicităţii în mijloacele de 
informare în masă materiale, inclusiv 
interviuri cu alegătorii, despre numărul de 
voturi întrunite de concurenţii electorali 
pe parcursul zilei şi despre şansele 

Argumente: CA, conform Codului serviciilor media, clasifică furnizorii de 
servicii media, doar că trebuie să se îngrijească, de cu vreme, să actualizeze 
clasificarea, pentru a se încadra în cele 3 zile. Alineatul pune accentul o dată în 
plus pe declarațiile politicii editoriale aprobate care, până la urmă, trebuie să 
devină un instrument eficient de reflectare adecvată a alegerilor. Clarificarea din 
ultima propoziție a alin (6) este necesară pentru a separa expunerea programelor 
electorale și informarea alegătorilor de publicitatea electorală și a nu le 
confunda, cum s-a mai întâmplat. 
Precizarea, că timpii de antenă sunt oferiți la solicitare, exclude eventuale litigii, 
dar și economisește timpul furnizorilor care, se întâmplă să aibă mai mare grijă 
de timpii de antenă, decât unii concurenți electorali. Or, furnizorii de servicii 
media în alegeri au suficiente griji, ca să se preocupe și de cele ale concurenților 
electorali. 
(41)  În cadrul alegerilor parlamentare, prezidenţiale şi referendumurilor 
republicane, furnizorii de servicii media publici acordă gratuit grupurilor de 
inițiativă, concurenţilor electorali sau participanților la referendum câte un 
minut pe zi, timp de antenă pentru plasarea publicităţii electorale.  
(5) Pentru publicitate electorală contra plată, fiecărui grup de inițiativă, pe 
durata activității acestuia, și fiecărui concurent electoral sau participant la 
referendum, pe durata campaniei electorale, li se oferă nu mai mult de 2 minute 
pe zi  în cadrul fiecărui serviciu media audiovizual. Tariful pentru publicitatea 
electorală nu poate depăși tariful pentru publicitatea comercială aplicat până la 6 
luni înainte de data scrutinului. Timpii de antenă pentru publicitatea electorală 
contra plată se acordă în condiții egale, în intervalele orare stabilite de către 
furnizorii de servicii media în declarațiile politicii editoriale. Furnizorii de 
servicii media care nu participă la reflectarea campaniei electorale și furnizorii 
publici de servicii media nu au dreptul de a plasa publicitate electorală contra 
plată. 
Argumente: alineatul este necesar pentru a exclude practica inechitabilă când, 
parte dintre furnizori nu reflectau alegerile și, deci, nu cheltuiau resurse 
suplimentare, dar difuzau publicitate electorală. Lipsa unei atare interdicții ar 
însemna o nedreptate în raport cu furnizorii care reflectă alegerile. Alineatul mai 
vine să clarifice situația cu furnizorii publici care, conform Codului serviciilor 
media, nu au dreptul să difuzeze publicitate comercială, decât în cadrul 
programelor de importanță majoră. În pofida acestei norme, în toate alegerile de 
la 2019 încoace, furnizorii publici au difuzat publicitate electorală contra plată. 
Dacă un furnizor este subvenționat din bani publici, iar altul – nu, a le oferi 
ambilor dreptul de difuzare a publicității electorale contra plată, ar însemna o 
eludare a principiului echității, declarat obligatoriu în alin. (1) al art. 69. 
(51) Furnizorii de servicii media acordă timpii de antenă la solicitare și, dacă în 
declarația politicii editoriale nu este prevăzut altfel, îi programează potrivit 
principiului ”primul venit – primul deservit”. 
Argumente: principiul este necesar pentru a exclude eventuale neînțelegeri sau 
abuzuri. Se știe, nu toate intervalele orare rezervate pentru timpi de antenă au 
valoare egală. În anumite ore ale zilei audiența este mai mare, în altele – mai 
mică. Un spot de publicitate este mai de preferat să fie plasat ța începutul sau la 
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normelor legale în reflectarea 
alegerilor de către radiodifuzori în 
cadrul tuturor programelor. Cu 
două zile înainte de alegeri, 
Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului va prezenta 
Comisiei Electorale Centrale un 
raport de totalizare.   

                                        

acestora, inclusiv rezultatele exit-
pollurilor.  

(11) Mijloacele de informare în masă 
fondate de autorităţile publice publică 
gratuit, iar furnizorii de servicii 
media difuzează gratuit, la solicitarea 
organelor electorale, spoturi 
motivaţionale, de educaţie civică şi 
electorală, desfăşoară campanii de 
informare a alegătorilor despre procedura 
de vot şi despre alte particularităţi ale 
votării.  

(12) Consiliul Audiovizualului 
prezintă obligatoriu, săptămânal, 
Comisiei Electorale Centrale rapoarte de 
monitorizare a modului de reflectare a 
campaniei electorale și respectarea 
principiului egalității de șanse de 
către furnizorii de servicii media 
naţionali. Rapoartele de monitorizare 
se publică pe pagina web a 
Consiliului Audiovizualului și vor 
conţine informaţii referitoare la 
respectarea normelor legale în reflectarea 
alegerilor de către furnizorii de servicii 
media în cadrul tuturor programelor. Cu 
două zile înainte de alegeri, Consiliul 
Audiovizualului va prezenta Comisiei 
Electorale Centrale un raport de 
totalizare.  

sfârșitul calupului de publicitate. Dar, pentru că este imposibil de a oferi tuturor 
solicitanților cele mai bune spații și ore pentru timpi de antenă, trebuie să existe 
reguli clare de joc. Principiul dat și înseamnă reguli clare de joc obligatorii 
pentru furnizorii care n-au stabilit în declarația politicii editoriale alte principii, 
bunăoară, tragerea la sorți sau într-o anumită ordine (alfabetică, de înregistrare 
etc.).      
(6) Răspunderea pentru conţinutul materialelor electorale publicitare, difuzate 
sau publicate, o poartă grupul de inițiativă, concurentul electoral sau 
participantul la referendum. Alte norme vizând materialele electorale publicitare 
sunt instituite în Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale de către 
instituțiile mass-media.  
Argumente: sunt necesare reguli separate de diseminare a publicității 
electorale în presa scrisă, la radio și la televiziune. Sunt necesare reguli separate 
pentru concurenții electorali/participanții la referendum și pentru candidații 
independenți. Pentru a nu supraîncărca textul prezentului articol, regulile 
respective pot fi transferate în Regulamentul CEC.  
(61) Fiecare material publicitar al candidaților independenți, care 
declară pe propria răspundere că nu au utilizat servicii tipografice 
ale entităților specializate și nu au deschis contul bancar cu 
mențiunea „Fond electoral”, trebuie să conțină următoarele 
informații: numele/prenumele concurentului electoral, data tipăririi, 
tirajul materialului și mențiunea „Tipărit la echipament tehnic 
propriu”. 
Alin. (61) din varianta CEC, se pare, nu vizează reflectarea alegerilor în mass-
media și, probabil, trebuie să se regăsească în altă parte, ca să nu intre în conflict 
cu titlul articolului.  
(7) Refuzul de a difuza sau de a publica, în condițiile prezentei legi, publicitatea 
electorală, contra plată sau gratuit, poate fi contestat în instanța de judecată. 
(8) Publicitatea electorală în rețeaua internet și prin intermediul telefoniei 
mobile este asimilată publicității electorale în presa scrisă. 
(9) În ziua alegerilor, instituțiile mass-media, până la închiderea secțiilor de 
votare, nu vor difuza rezultatele chestionării alegătorilor privind opțiunile 
electorale. 
(10) În perioada electorală, orice sondaje de opinie privind preferințele politice 
ale alegătorilor pot fi efectuate numai cu condiția înștiințării prealabile a 
Comisiei Electorale Centrale, conform unui regulament aprobat în acest sens.. 
Rezultatele acestor sondaje pot fi date publicității cel târziu cu 5 zile înainte de 
ziua alegerilor. În ziua alegerilor, până la închiderea secțiilor de votare, 
instituțiile mass-media au interdicția de a da publicității materiale, inclusiv 
interviuri cu alegătorii, despre numărul de voturi întrunite de concurenții 
electorali pe parcursul zilei și despre șansele acestora, inclusiv rezultatele exit-
poll-urilor. 
(11) Instituțiile de presă care reflectă alegerile, fondate de autoritățile publice 
publică gratuit, iar furnizorii de servicii media, publici și privați, ale căror 
declarații ale politicii editoriale au fost aprobate, difuzează gratuit, la solicitarea 
organelor electorale, spoturi motivaționale, de educație civică și electorală, de 
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informare a alegătorilor despre procedura de vot și despre alte particularități ale 
votării. 
Argumente: pentru a nu fi interpretată norma, e bine ca aceasta să stabilească, 
exact la cine se referă. Sunt instituții de presă, precum Alunelul sau Florile dalbe, 
fondate de autorități publice, dar destinate copiilor și adolescenților, care nu 
sunt încă votanți. A le obliga să publice materiale electorale motivaționale este 
non-sens. Norma, în opinia noastră, nu trebuie să oblige la desfășurarea 
campaniilor de informare, ci să se limiteze la obligația de a difuza gratuit 
spoturile parvenite de la organele electorale. Cu siguranță, există instituții mass-
media care, pur și simplu, nu au capacități, în primul rând, profesionale pentru a 
desfășura astfel de campanii. În plus, nu-i clar câte campanii trebuie să 
desfășoare și cum să le raporteze – în centimetri pătrați, în minute/ore sau în 
număr de campanii. Norma devine clară și concretă prin eliminarea 
obligativității campaniilor de informare.  
(12) În perioada electorală Consiliul Audiovizualului monitorizează modul în 
care furnizorii de servicii media respectă declarațiile politicii editoriale pentru 
reflectarea alegerilor/referendumului. În funcție de posibilitățile tehnice, sunt 
monitorizați prioritar furnizorii de servicii media generaliste și de știri care, 
potrivit măsurărilor efectuate de instituția specializată, au avut cele mai mari 
cote de audiență în ultimele trei luni dinaintea lunii în care este fixată data 
alegerilor/referendumului. 
Argumente: alineatul oferă predictibilitate pentru activitățile de monitorizare 
ale CA și indică exact cum vor fi selectați furnizorii ce urmează a fi monitorizați.  
(121) Consiliul Audiovizualului prezintă obligatoriu, săptămânal, Comisiei 
Electorale Centrale rapoarte de monitorizare a modului de reflectare a campaniei 
electorale și respectarea principiului egalității de șanse de către furnizorii de 
servicii media naţionali. Rapoartele de monitorizare se publică pe pagina web a 
Consiliului Audiovizualului și vor conţine informaţii referitoare la respectarea 
normelor legale în reflectarea alegerilor de către furnizorii de servicii media în 
cadrul tuturor programelor. Cu două zile înainte de alegeri, Consiliul 
Audiovizualului va prezenta Comisiei Electorale Centrale un raport de totalizare. 
Argumente: în textul alineatului (121) apare un principiu – cel al egalității de 
șanse, care nu se regăsește în alin. (1). Respectare legislației în reflectarea 
alegerilor presupune și respectarea principiului dat. Prin urmare, considerăm a fi 
în plus. Prezentul alineat creează impresia că monitorizările sunt făcute pentru 
CEC. Dacă-i așa, considerăm abordarea greșită, dat fiind că scopul 
monitorizărilor este unul mai larg și prezintă interes public. 
Variantă propusă: 
(121) În perioada electorală Consiliul Audiovizualului prezintă public, 
săptămânal, rapoarte de monitorizare și adoptă decizii în funcție de rezultatele 
monitorizării. Cu două zile înainte de data alegerilor/referendumului, Consiliul 
Audiovizualului prezentă public un raport de totalizare. Rapoartele de 
monitorizare, precum și raportul de totalizare, sunt prezentate Comisiei 
Electorale Centrale și sunt plasate pe pagina web a Consiliului Audiovizualului și 
pe paginile web ale furnizorilor de servicii media monitorizați, cel târziu, a doua 
zi după prezentarea publică. 
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Argumente: alineatul indică exact periodicitatea monitorizărilor, sporește 
operativitatea și lărgește transparența rezultatelor monitorizărilor. Acest fapt 
vine să responsabilizeze în egală măsură și CA, și furnizorii de servicii media. 
(122) În termen de două săptămâni după data scrutinului, Consiliul 
Audiovizualului prezintă public un raport final de totalizare a  modului în care 
furnizorii de servicii media audiovizuale au reflectat alegerile/referendumul. 
Argumente: alineatul ar exclude practica anterioară, când totalizarea activității 
de reflectare a alegerilor era neîndreptățit și inexplicabil tergiversată. Orice 
analiză trebuie făcută ”pe urme fierbinți”. 

 
** 

Propunerile de modificare a Codului Electoral au fost elaborate de către experții APEL:   
o Ion Bunduchi  
o Alexandru Dorogan 
o Vasile State  
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Chișinău, 01 februarie 2022 

În atenția Consiliului Audiovizualului 

Asociația Presei Electronice (APEL) a analizat lista evenimentelor de importanță majoră propusă de 
autoritatea de reglementare spre consultări publice în data de 24 ianuarie 2022 și, la rândul său, propune 
atenției CA sugestiile alăturate.   
 
Lista evenimentelor de importanță majoră: 
 
1. Jocurile Olimpice de Iarnă și de Vară; 
2. Campionatul mondial de fotbal și jocurile de calificare ale echipei naționale a Rep. Moldova la acest campionat; 
3. Campionatul european de fotbal și jocurile de calificare ale echipei naționale a Rep. Moldova la acest campionat; 
4. Meciurile de fotbal din cadrul UEFA Champions League; 
5. Meciurile de fotbal din cadrul UEFA Europa League; 
6. Meciurile de fotbal din cadrul UEFA Conference League; 
7. Concursul Internațional de muzică „Eurovision”. 

 
Argumente: 

Ordinea înscriere în listă e logic să fie făcută în funcție de notorietatea evenimentelor, dacă ne referim la 
cele sportive. Ierarhia competițiilor sportive în percepția cvasi-majorității urmăritorilor și comentatorilor 
este: Olimpiada – Campionat Mondial – Campionat european. 

Cu referire la fotbalul european, există o competiție acerbă pentru obținerea drepturilor de televizare a 
meciurilor inter-cluburi, în principal, în Liga Campionilor și Europa League, drepturi care sunt 
comercializate de UEFA. Mai nou, din sezonul precedent, este în derulare o nouă competiție, a treia ca 
valoare, numită Conference League. De aceea, propunem să fie incluse aceste trei competiții europene de 
fotbal în lista evenimentelor de importanță majoră. 

De exemplu, pentru perioada 2021-2024, în Rep. Moldova, drepturile de difuzare a celor trei competiții au 
fost obținute de portalul 7777.md în parteneriat cu Prime TV (cu comentariu în română) și Canal 3 (cu 
comentariu în rusă)1. 

Interesul pentru campionatele mondiale și competițiile importante europene de fotbal este mare chiar și 
în rândul telespectatorilor din țară care, în mod obișnuit, nu urmăresc acest sport cu regularitate. Motive 
sunt multe: efectul contaminării psihologice sau emoționale (”toți privesc, privesc și eu”); dorința de a 
vedea acasă, în piele și oase, mari vedete ale fotbalului, în partidele de calificare ale echipei naționale; 
așteptarea unei minuni de la echipa națională – să facă istorie pe gazon; spectaculozitatea evenimentului 
etc. Prin urmare, atribuirea statutului de importanță majoră evenimentelor sportive din listă este 
îndreptățită. 
 

Comentarii privind evenimentele sportive 
 
În RM există 92 de federații sportive.2 Bună parte dintre ele au vizibilitate redusă, mai ales, din motiv că 
organizează puține evenimente sau nu le organizează deloc. Altele, dimpotrivă, se impun prin desfășurarea 
evenimentelor de anvergură și prin performanțe în competiții naționale și internaționale. Oricum, nu 
există niciun sport național și nicio performanță sportivă pe măsură să atragă și să mențină interesul unei 
părți importante a telespectatorilor și să genereze, corespunzător, și un interes comercial al televiziunilor. 
Cauza nu este lipsa ca atare a performanțelor, de rând ce avem campioni mondiali, europeni sau naționali. 

                                                             
1 https://moldfootball.com/ro/news/ljubiteli-futbola-smogut-eshhe-tri-goda-smotret-matchi-ligi-chempionov-i-drugikh-pervenstv-blagodarja-portalu-7777-md  
2 https://mecc.gov.md/sites/default/files/contacte_federatii_pentru_web_site_0.pdf  
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Problema de esență e că respectivele performanțe nu reușesc să creeze obiceiuri de consum în rândul 
audienței, în stare să atragă atenția televiziunilor. În plus, s-ar putea ca performanțele cele mai mari să 
reprezinte sporturi lipsite de spectaculozitatea dorită/solicitată și căutată/urmărită de interesul comercial 
al televiziunilor. Pe piaţa autohtonă incipientă a vânzării drepturilor de difuzare asupra evenimentelor 
sportive desfășurate cu regularitate în interiorul țării nu a înregistrat, deocamdată, nici îmbulzeala 
organizatorilor la vânzarea drepturilor, nici îmbulzeala televiziunilor la achiziționarea drepturilor de 
difuzare. Avantajele, aparent, sunt la suprafață - competițiile sportive sunt de mare audienţă și cresc 
notorietatea televiziunilor care le difuzează. În RM, însă, competițiile sportive interne n-au devenit prea 
atrăgătoare pentru televiziuni. În atare situație, este îndreptățită lipsa vreunei competiții sportive 
naționale în lista CA. Faptul, însă, în niciun fel nu restricționează dreptul organizatorilor de evenimente 
sportive din țară să vândă drepturile de difuzare a acestora, și nici dreptul operatorilor economici (posturi 
de televiziune, antreprenori pe piaţa telefoniei mobile, furnizori de conţinut prin intermediul internetului) 
interesaţi să exploateze drepturile de difuzare a respectivelor evenimente. În plus, în funcție de schimbarea 
situației, CA poate lejer să revizuiască lista. 
  
Comentarii privind concursul Internațional de muzică „Eurovision” și alte evenimente 
culturale 
 
Cu referire la ”Eurovision” sunt necesare câteva precizări. Pe de o parte, organizatorii evenimentului sunt 
furnizori publici de servicii media. Deci, la nivel național TRM este organizator și puțin probabil să 
comercializeze drepturile de difuzare cuiva. Din această perspectivă, includerea ”Eurovision” în listă nu-i 
îndreptățită. Pe de altă parte, potrivit CSMA, TRM are dreptul să difuzeze publicitate comercială doar în 
cadrul evenimentelor de importanță majoră reflectate. Acest drept vine tocmai să compenseze cheltuielile 
pecuniare ridicate de organizare a ”Eurovision”. Nu știm cu exactitate cum utilizează TRM oportunitatea 
dată și dacă nu cumva o ratează. Cert e, că excluderea ”Eurovision” din listă ar lipsi TRM de dreptul dat de 
lege de a-și recupera cheltuielile sau, cel puțin, parte din cheltuieli.  

În altă ordine de idei, este cunoscută intenția TRM de a obține amendarea legislației prin care să i se 
permită necondiționat difuzarea publicității comerciale. Nu ne pronunțăm asupra judiciozității intenției 
TRM – nu este obiectul prezentului demers, dar, dacă se întâmplă acest lucru, includerea ”Eurovision” în 
lista CA își pierde relevanța.   

În RM anual sunt desfășurate o multitudine de evenimente culturale de nivel local, regional, național și 
internațional. Numai festivaluri sunt câteva zeci. Atașăm o listă, departe de a fi exhaustivă: 

1. Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor”  
2. Festivalul Internațional de Film „Cronograf”  
3. Festivalul „Mai Dulce”  
4. Festivalul „Cireșele de Trușeni”  
5. Festivalul de muzică clasică „DescOPERA”  
6. Festivalul „Lavender Fest”  
7. Festivalul „La Vatra Plăcintelor”  
8. Festivalul „Indiei”  
9. Festivalul „Art Labyrint Summer Festival”  
10. Festivalul „Ia Mania”  
11. Festivalul „Berii”  
12. Festivalul „Medieval”  
13. Festivalul „La Tomatina”  
14. Festivalul „Gustar”  
15. Festivalul de Operă și Balet „Maria Bieșu”  
16. Festivalul etno – gastronomic „Bostaniada”  
17. Festivalul „Mărului”  
18. Festivalul „Vinului”  
19. Festivalul concurs „Două inimi gemene” 
20. Festivalul „Duminica de Florii”  
21. Festivalul Național de Folclor „Nicolae Glib”  
22. Festivalul etniilor 
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23. Festivalul obiceiurilor şi datinilor de iarnă  
24. Bienala „Eugen Ionesco” 
25. Festivalul Național al Teatrelor de păpuși „La căsuța cu povești”  
26. Festivalul de teatru „Rampa Nistreană”  
27. Reuniunea teatrelor naționale românești 
28. Velo Hora 
29. Nufărul Alb 
30. Noaptea muzeelor 
31. Târgul internațional de ceramică 
32. Teatrul de vin și gastronomie 
33. Faces of Friends 
34. Festivalul – Concurs Internațional de muzică corală „A Ruginit Frunza din Vii” 
35. Moldova Dance Festival  (Open Grand Slam Cup, World Open Artistic Dance)  
36. Festivalului „IProsop” 
37. Festivalul internaţional al şcolilor de teatru şi film „Class Fest” 
38. Festivalul-concurs naţional al formaţiilor corale “La izvoare” 
39. Festivalul de muzică uşoară „Steaua Chişinăului, Steaua Moldovei” 
40. Festivalul internaţional de muzică simfonică „Zilele Muzicii Noi” 
41. Concursul internaţional de dirijat simfonic 
42. Festivalul internațional Ethno jazz 
43. Târgul Național al meșterilor populari „Tezaur” 
44. Festivalul Dulce Floare de Salcâm 
45. Festivalul Polobocul de Aur 
46. Festivalul Frunza Nucului 
47. Festivalul Național - Festivalul Mărului 
48. Festivalul cu genericul „Frumos covor basarabean” 
49. Festivalul Crizantema de argint 
50. Festivalul Cașcavalului 
51. Festivalul-concurs „Galbenă gutuie” 
52. Festivalul Fructelor de Mare 
53. Festivalul Culorilor Darwin 
54. Festivalul Peştelui 
55. Festivalul Moldox 

 
Deși unele evenimente au o istorie de decenii, cum ar fi ”Mărțișor”, ”Ethno jazz”, ”Crizantema de Argint” 
etc., ele nu au devenit într-atât de populare, încât să suscite interesul comercial al televiziunilor. Lipsa 
tradiției de comercializare televizată a evenimentelor, audiența redusă, dar și nivelul scăzut al 
vandabilității evenimentelor își spun cuvântul. Unele evenimente, fără decenii de tradiție, bunăoară, 
„DescOPERA” sau Moldova Dance Festival, mai ales, desfășurat concomitent cu Open Grand Slam Cup, ar 
putea, în timp, genera interesul operatorilor economici interesați de exploatarea drepturilor de difuzare a 
respectivelor evenimente. Deocamdată, însă, niciunul dintre evenimentele enumerate organizate în țară 
nu a demonstrat în practică valențele evenimentului de importanță majoră și, deci, nu poate fi inclus în 
lista CA. 

** 

Expertiza a fost elaborată de către experții APEL:   
o Ion Bunduchi  
o Alexandru Dorogan 
o Vasile State  

https://rum.vivit-tours.com/14-festivals-moldova-that-will-brighten-up-your-vacation-119959#menu-5
https://rum.vivit-tours.com/14-festivals-moldova-that-will-brighten-up-your-vacation-119959#menu-8
https://rum.vivit-tours.com/14-festivals-moldova-that-will-brighten-up-your-vacation-119959#menu-10
https://rum.vivit-tours.com/14-festivals-moldova-that-will-brighten-up-your-vacation-119959#menu-13
https://rum.vivit-tours.com/14-festivals-moldova-that-will-brighten-up-your-vacation-119959#menu-14
http://www.moldova-tourism.md/index.php/ro/evenimente/49-festivalul-dulce-floare-de-salcam
http://www.moldova-tourism.md/index.php/ro/evenimente/51-festivalul-polobocul-de-aur


Page | 1 
 

 Association of Electronic Press, Republic of Moldova   

 MD-2012 Pușkin str. no 26 A, of. 203  Chisinau city   

 t./f:(+37322) 844 970  e–mail: apel_md@yahoo.com  
 

 

Chișinău, 07 februarie 2022 

În atenția Consiliului Audiovizualului 

Asociația Presei Electronice (APEL) a analizat lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune și a celor „must 
carry” propusă de autoritatea de reglementare spre consultări publice, în data de 26 ianuarie 2022 și, la rândul său, 
propune atenției CA sugestiile alăturate.   
 

Considerentele Asociației Presei Electronice (APEL) vizând lista must carry 
 
Precizări relevante: 
- pentru întocmirea listei must carry documentul european de referință este Directiva privind serviciul universal.1  
- serviciile media audiovizuale reprezintă un serviciu universal la care să aibă acces un număr semnificativ de utilizatori 
finali care utilizează respectivul serviciu ca mijloc principal de acces 
- pentru ca serviciile media audiovizuale să obțină statut de serviciu universal, conferit de Consiliul Audiovizualului (CA), 
ele trebuie să întrunească, în principal, două criterii: interes general/public și pluralism mediatic 
- interesul general/public trebuie clar definit, iar lista must carry – rezonabilă, proporționată, transparentă și revizuită 
periodic, proporționată însemnând că pluralismul râvnit nu afectează drastic activitatea economică a distribuitorilor de 
servicii media (DSM).  
 
Reținem că:  
- în ultimii doi ani lista must carry a cuprins 14 furnizori de servicii media (FSM), după cum urmează: Moldova-1, 
Moldova-2, Tezaur TV, Jurnal TV, Prime, TV8, Primul în Moldova, TVR Moldova, Gurinel TV, NTV Moldova, Publika 
TV, Accent TV, Agro TV Moldova, TV-Găgăuzia. Lista conține patru televiziuni publice generaliste și zece televiziuni 
private, dintre care șase generaliste și patru tematice.  
- potrivit deciziei2 prin care a fost întocmită lista must carry, CA s-a ghidat de următoarele criterii: 

1. Fortificarea produsului autohton/local; 
2. Programe audiovizuale în limba română; 
3. Furnizorii publici de servicii media; 
4. Promovarea operelor audiovizuale europene; 
5. Asigurarea unei oferte echilibrate; 
6. Programe audiovizuale pentru copii; 
7. Programe audiovizuale de știri (televiziune de știri). 

- patru criterii (1,2,4,5) din șapte nu sunt măsurabile și, deci, permit includerea oricărei televiziuni în listă, fără a 
răspunde concret la întrebarea: de ce? În listă sunt incluse și televiziuni afiliate politic, cu influență politică asupra 
conținuturilor editoriale, deși afilierea politică nu se regăsește printre criterii. Criteriul 5 vizează o ofertă echilibrată de 
servicii media, nu și una proporționată în raport cu DSM. 
 
Abordări posibile 
- includerea în lista must carry doar a FSM publici din țară. Criteriul este clar, măsurabil și înțeles pentru toți. El răspunde 
interesului general/public și nu admite o intruziune mare în activitatea economică a DSM. Serviciile media publice, prin 
definiție, ar trebui să fie pluraliste și adresate unor categorii largi de telespectatori. Criteriul este contraindicat, dacă FSM 
publici sunt în captivitate politică sau sub ștacheta calității profesionale.  
- includerea în listă a FSM publici din țară + FSM publici de peste hotare, pe bază de reciprocitate. În cazul RM, 
actualmente, ar fi TVR, dat fiind, că în lista must carry din România, de câțiva ani, intră și Tv Moldova 1. Criteriul 
răspunde interesului general/public (luând în seamă istoria și limba comună) și nu afectează mult proporționalitatea. 
- includerea în listă a FSM publici + cei mai notorii FSM privați. Numărul ultimilor îl poate stabili CA – 1,2,3,4 sau 5. 
Criteriul ar răspunde interesului general/public. Dacă televiziunea are rating înalt, înseamnă că a putut atrage interesul 
unei părți semnificative de telespectatori. Cu referire la DSM, sunt de luat în calcul două aspecte: a) numărul FSM privați 
să nu fie prea mare, și b) este și interesul DSM să includă în ofertă televiziunile de rating, atrăgând, astfel, abonați. 
- includerea în listă a FSM publici + FSM privați generaliști, de știri și tematici (de nișă). Criteriul este cel mai dificil de 
aplicat, mai ales, pentru a asigura proporționalitatea, dat fiind că lărgirea pluralismului mediatic nu trebuie să 
falimenteze economic DSM. În plus, criteriul general necesită sub-criterii care, fiind aplicate, să răspundă univoc la două 

                                                             
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex%3A32002L0022  
2 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126727&lang=ro 
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întrebări: a) de ce a fost inclus acest număr de FSM?, și b) de ce anume acești FSM au fost incluși? Criteriul obligă a face 
competiție între FSM de același tip, dacă sunt mai mulți pe piață (cei de știri, bunăoară), și a găsi răspuns credibil pentru 
cazul, când este inclus în listă un FSM, singur pe piață, fără concurenți. Situația se poate agrava dacă un FSM cu o ofertă 
mediatică proastă ar urma să fie inclus în listă doar pentru că e singurul de nișă. Oferta proastă nu lărgește pluralismul, 
dar adaugă povară economică DSM. Deci, o atare practică nu ar răspunde adecvat scopului listei must carry. 
- includerea în listă a FSM publici și a unui canal sau două canale internaționale (fie de cultură, de știri ori generaliste), 
libere la retransmisiune, cum ar fi, de exemplu, 3sat3 (canal tv public în limba germană gratuit în eter, operat în comun 
de radiodifuzorii publici din Germania, Austria și Elveția), ARTE4 (abrevierea postului tv franco-german Association 
Relative à la Télévision Européenne cu sediul în Strasbourg) sau TV55 (deținut în comun de FSM publici din Franța,  
Belgia, Elveția, și Canada).  
- o listă scurtă must carry (de ex., numai FSM publici) pentru DSM mici și o listă mai lungă pentru DSM mari. DSM mici 
ar putea fi cei cu capacități tehnice pentru, să zicem, nu mai mult de 40-50 de canale. DSM mari – ceilalți.  
 
Propunerea CA scoasă la consultări publice 
Furnizorii serviciilor media audiovizuale care urmează a fi parte a acestei liste trebuie să întrunească cumulativ 
următoarele criterii: 
a) au statut de furnizor național de servicii media; 
b) difuzează programe audiovizuale locale în volum de cel puțin 8 ore pe zi, inclusiv 50% în prima difuzare, timp în 
care nu se include publicitatea, teleshoppingul și autopromovarea; 
c) difuzează opere audiovizuale europene în volum de cel puțin de 50% din timpul de emisie al fiecărui serviciu, timp 
în care nu se include publicitatea, teleshoppingul și autopromovarea; 
d) asigură diversitate de programe audiovizuale în cadrul aceluiași serviciu media audiovizual; 
e) asigură informarea corectă a populației, în conformitate cu art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale și nu au 
fost sancționați pecuniar în ultimele 12 luni pentru încălcarea articolului 13 din Codul serviciilor media audiovizuale. 
 
Comentarii la criteriile propuse de CA 

Criterii propuse de CA Comentarii APEL 
a) au statut de furnizor național de 
servicii media; 
 

Criteriul este exact, măsurabil, dar nu servește scopului listei must carry. 
În plus, mai conține două neclarități esențiale: 
1. nu-i clară lista FSM naționali. Prima clasificare făcută de CA în august 
20196 (la acel moment pe piață erau 59 de servicii media de televiziune): 4 
– naționale (Moldova 1, Moldova 2, Prime și Canal 2) ; 40 – regionale; 15 – 
locale. În martie 2021 CA a operat modificări7, prin care 7 FSM, inclusiv din 
rândul celor apăruți noi pe piață (Cotidianul TV-CTV; Rlive tv), au obținut 
statut de furnizori regionali, iar doi regionali (ProTv și Tv6) au devenit 
furnizori naționali. În perioada alegerilor parlamentare anticipate CA, în 
conformitate cu prevederile Codului electoral, a făcut publică lista8 
furnizorilor naționali. În listă, de data aceasta, au apărut 13 televiziuni 
naționale. CA nu s-a ghidat de propria decizie de clasificare a furnizorilor și 
nici nu a adoptat o decizie nouă de reclasificare a acestora. Deci, apare 
întrebarea: care clasificare e valabilă?! Și corectitudinea clasificărilor de 
până acum ridică întrebări. 
2. nu-i clar, dacă FSM public intră sau nu necondiționat. 
Criteriul ar putea fi contraproductiv în intenția de a asigura o diversitate 
minimă de servicii media. În cazul, în care toate tv-urile naționale ar fi, de 
exemplu, generaliste, atunci criteriul închide calea spre lista must carry a 
tv-urilor tematice sau de știri, care și conferă diversitate ofertei.  
În realitățile RM, când FSM naționali, de regulă, acoperă în cea mai mare 
parte evenimente din Chișinău, criteriul nu poate asigura o listă de tv-uri 
care să îmbunătățească informarea cetățenilor.  
Propunere pentru criteriul a): au statut de FSM publici. 

                                                             
3 https://www.3sat.de 
4 https://www.arte.tv/en/ 
5 http://www.tv5monde.com/  
6http://www.audiovizual.md/files/D.%2037-119%20din%2020.08.2019%20-
%20Cu%20privire%20la%20clasificarea%20furnizorilor%20de%20servicii%20media%20afla%C8%9Bi%20%C3%AEn%20jurisdic%C8%9Bia%20Republicii%20Moldov
a.pdf  
7 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125804&lang=ro 
8 http://www.audiovizual.md/files/Furnizori%20na%C8%9Bionali.pdf   
http://www.audiovizual.md/files/D.%2037-119%20din%2020.08.2019%20-
%20Cu%20privire%20la%20clasificarea%20furnizorilor%20de%20servicii%20media%20afla%C8%9Bi%20%C3%AEn%20jurisdic%C8%9Bia%20Republicii%20Moldov
a.pdf 

https://www.3sat.de/
https://www.arte.tv/en/
http://www.tv5monde.com/
http://www.audiovizual.md/files/D.%2037-119%20din%2020.08.2019%20-%20Cu%20privire%20la%20clasificarea%20furnizorilor%20de%20servicii%20media%20afla%C8%9Bi%20%C3%AEn%20jurisdic%C8%9Bia%20Republicii%20Moldova.pdf
http://www.audiovizual.md/files/D.%2037-119%20din%2020.08.2019%20-%20Cu%20privire%20la%20clasificarea%20furnizorilor%20de%20servicii%20media%20afla%C8%9Bi%20%C3%AEn%20jurisdic%C8%9Bia%20Republicii%20Moldova.pdf
http://www.audiovizual.md/files/D.%2037-119%20din%2020.08.2019%20-%20Cu%20privire%20la%20clasificarea%20furnizorilor%20de%20servicii%20media%20afla%C8%9Bi%20%C3%AEn%20jurisdic%C8%9Bia%20Republicii%20Moldova.pdf
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125804&lang=ro
http://www.audiovizual.md/files/Furnizori%20na%C8%9Bionali.pdf
http://www.audiovizual.md/files/D.%2037-119%20din%2020.08.2019%20-%20Cu%20privire%20la%20clasificarea%20furnizorilor%20de%20servicii%20media%20afla%C8%9Bi%20%C3%AEn%20jurisdic%C8%9Bia%20Republicii%20Moldova.pdf
http://www.audiovizual.md/files/D.%2037-119%20din%2020.08.2019%20-%20Cu%20privire%20la%20clasificarea%20furnizorilor%20de%20servicii%20media%20afla%C8%9Bi%20%C3%AEn%20jurisdic%C8%9Bia%20Republicii%20Moldova.pdf
http://www.audiovizual.md/files/D.%2037-119%20din%2020.08.2019%20-%20Cu%20privire%20la%20clasificarea%20furnizorilor%20de%20servicii%20media%20afla%C8%9Bi%20%C3%AEn%20jurisdic%C8%9Bia%20Republicii%20Moldova.pdf
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Argumentare: criteriul rămâne măsurabil și permite includerea 
obligatorie în listă a FSM publici. Prezența acestora este oportună, dată 
fiind misiunea lor specifică, mai departe de preocupări comerciale și mai 
aproape de interesele informaționale ale publicului. Conținuturile finanțate 
din bani publici trebuie să fie disponibile tuturor. 

b) difuzează programe audiovizuale 
locale în volum de cel puțin 8 ore pe zi, 
inclusiv 50% în prima difuzare, timp în 
care nu se include publicitatea, 
teleshoppingul și autopromovarea; 
 

Criteriul e măsurabil, dar, mai degrabă, e cerință legală. În plus, poate 
genera dificultăți, dacă toți pretendenții de a intra în listă ar respecta legea 
și ar atinge cotele obligatorii. Legea trebuie respectată fără ca FSM să 
merite vreun bonus.  
În plus, cineva dintr-o parte (societatea civilă) n-are de unde ști care FSM 
și cât volum produce zilnic.  
Propunere pentru criteriul b): au cele mai mari cote zilnice de 
programe audiovizuale locale, peste cele obligatorii. Criteriul se aplică 
separat pentru FSM naționali și FSM regionali; pentru FSM de știri, 
generaliști și tematici. Față de FSM tematici care nu pot fi comparați 
criteriul este aplicat, dacă aceștia difuzează cote zilnice obligatorii. Cotele 
medii zilnice sunt calculate pentru ultimele 6 luni ale anului precedent.      
Argumentare: criteriul rămâne măsurabil și permite determinarea FSM 
cu cele mai mari cote de programe audiovizuale locale peste norma 
obligatorie. Aplicarea criteriului înseamnă, de fapt, și descurajarea 
retransmisiunilor programelor străine. Aplicarea criteriului și în raport cu 
FSM regionali lărgește și stimulează competiția în rândul a două din trei 
categorii de FSM. Având în vedere posibilitățile tehnologice de extindere 
geografică a zonei de acoperire a FSM, includerea în competiție a celor 
regionali este îndreptățită. Competiția separată între categoriile de FSM 
este echitabilă. Pentru un FSM tematic și singur pe piață, condiția este de a 
respecta cotele zilnice cerute de lege. Perioada de calcul pentru stabilirea 
cotei medii zilnice poate fi alta, dar n-ar trebui să fie scurtă, pentru a 
elimina eventuale abordări speculative (FSM să nu facă o lună volum 
maxim, iar în rest – nici cota obligatorie).    

c) difuzează opere audiovizuale 
europene în volum de cel puțin de 
50% din timpul de emisie al fiecărui 
serviciu, timp în care nu se include 
publicitatea, teleshoppingul și 
autopromovarea; 
 

Criteriul nu poate stabili exact un eventual câștigător în competiție, dacă, 
de exemplu, mai mulți FSM ar depăși pragul indicat. Cota operelor 
europene nu are cum fi cunoscută de societatea civilă, pentru a propune 
candidați în lista must carry. 
Propunere pentru criteriul b): difuzează cel mai mare volum și/sau 
cele mai multe opere audiovizuale europene, provenind din statele 
membre ale UE, din state terţe participante la Convenţia europeană 
privind televiziunea transfrontalieră, de la producătorii independenți din 
RM, în scopul diversificării/completării propriului serviciu media.  
Argumentare: criteriul, astfel, devine aplicabil pentru o competiție. 
Măsura este fie volumul, fie numărul de opere sau ambele. N-ar fi suficient 
ca măsura să se limiteze doar la volum. Chiar dacă CSMA, după modificările 
din decembrie 2020 nu impune o cotă obligatorie de opere europene, 
criteriul, oricum, urmărește scopul central al legii – asigurarea 
pluralismului audiovizual, inclusiv al pluralismului intern. Or, operele 
europene și/sau cele achiziționate de la producătorii independenți locali 
servesc acestui scop. Nota bene! Definiția juridică a pluralismului 
audiovizual dictează conținuturi normale, nu nocive. Pluralismul e pentru 
a informa, nu pentru a dezinforma. Așa zice legea. Criteriul ar putea stimula 
FSM să-și completeze/diversifice oferta mediatică din contul acestor opere, 
dacă doresc în must carry.   

d) asigură diversitate de programe 
audiovizuale în cadrul aceluiași serviciu 
media audiovizual; 
 

Criteriul e bun, dar nu-i măsurabil și, la fel, nu poate stabili exact un 
eventual câștigător. Propunere pentru criteriul b): să fie exclus sau să 
prevadă exact ce fel de programe să conțină serviciul media. 
Argumentare pentru a fi exclus: este greu sau imposibil de aplicat. 
Dificultatea aplicării criteriului constă în dificultatea determinării exacte a 
ceea ce ar însemna ”diversitate de programe” fie că-i vorba de FSM 
generaliști, de știri sau tematici. Exemple: doi FSM de știri reflectă aceleași 
evenimente, doar că unul – la rubrica Știri, iar altul – la rubricile Știri și 
Știri la minut și Știri la zi. Ar fi echitabil, ca al doilea FSM să câștige 
competiția? Mai mult, primul ar putea da știri de peste tot 
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(locale/regionale, naționale, internaționale), iar al doilea – doar naționale. 
Și ar câștiga, pentru că, potrivit criteriului, are diversitate de programe. Dar 
diversitatea este iluzorie. E cazul TRM, și nu numai, cu 4-5 programe 
muzicale cu conținut similar, dar cu titluri și moderatori diferiți. La fel 
poate fi și în cazul FSM tematici. Nu-i clar, dacă diversitatea se referă și la 
diversitatea geografică, diversitatea protagoniștilor, diversitatea 
moderatorilor/autorilor, diversitatea lingvistică, diversitatea/echilibrul de 
gen, diversitatea formelor de difuzare (în direct și în înregistrare), 
diversitatea genurilor jurnalistice, diversitatea filmărilor (de studio, de 
teren, cu videocamere, cu telefon mobil, cu drone etc.). Altfel spus, 
aplicarea criteriului ar fi anevoioasă și, cu siguranță, ar trezi nemulțumiri 
în rândul candidaților și, posibil, dispute în rândul membrilor CA.  
Chiar dacă ar rămâne criteriul, n-am putea propune candidați pentru must 
carry – nu-i cunoaștem pe cei care asigură diversitate. 
Argumentare pentru a fi reformulat: criteriul ar deveni măsurabil 
dacă, de exemplu, ar solicita prezența în serviciul media a programelor, de 
exemplu, pentru copii, tineri, femei, minorități sau despre ecologie, 
tehnologii ori altceva, ce este lipsă sau prea puțin pe piață. Este adevărat, 
că doar FSM generaliști și de știri ar putea fi măsurați cu acest criteriu. 
Posibil, criteriul ar deveni funcțional, dacă ar solicita, de exemplu, prezența 
în serviciul de programe al documentarelor. Documentarele sunt 
binevenite pentru toate tipurile de FSM. Și, dacă CA ar dori să stimuleze 
dezvoltarea documentarelor (sau a altor tipuri de produse, comune pentru 
toți FSM), ar putea include criteriul cu reformularea corespunzătoare – 
volumul sau numărul documentarelor proprii și/sau achiziționate. 
Documentarele proprii să tragă mai mult la cântar.        
 

e) asigură informarea corectă a 
populației, în conformitate cu art. 13 din 
Codul serviciilor media audiovizuale și 
nu au fost sancționați pecuniar în 
ultimele 12 luni pentru încălcarea 
articolului 13 din Codul serviciilor 
media audiovizuale. 
 

Criteriul este măsurabil pentru CA, nu și pentru societatea civilă. Este 
măsurabil, dar inaplicabil. FSM naționali, oricare listă de clasificare am lua-
o, toți au fost sancționați pecuniar, iar unii – în câteva rânduri. Deci, 
criteriul lasă concursul fără candidați. În plus, nu se știe de când încep să 
curgă cele 12 luni.  
Propunere pentru criteriul e): nu a admis încălcări grave, sancționate 
de CA, în anul precedent. În sensul prezentului criteriu (sau Regulament, 
dacă va lua forma unui atare document), încălcări grave sunt considerate 
următoarele: 
- difuzarea informației interzise de legislația în vigoare spre difuzare; 
- încălcarea prevederilor art. 84 alin (9) ale CSMA. 
Argumentare: criteriul admite în competiție mai mulți FSM, inclusiv pe 
acei care au admis derogări, dar nu grave, excluzându-i pe cei care merită 
să fie excluși. Criteriul e măsurabil, pentru că indică exact încălcările grave, 
dar și pentru că precizează – ”sancționate de CA”. Posibil, încălcări grave 
au fost mai multe, dar dacă nu-s sancționate, nu pot fi luate în calcul.      
Criteriul indică exact începutul și sfârșitul perioadei. 

Eventuale criterii suplimentare Argumentări APEL 
Criteriu: este liber la retransmisiune Argumentare: este prima condiție pentru a fi inclus, eventual, în must 

carry 
Criteriu: difuzează cel mai mare volum 
sau cel mai mare număr de programe 
audiovizuale în limbajul semnelor pentru 
persoanele cu deficiențe de auz și de văz. 

Argumentare: criteriul este măsurabil, reflectă grija pentru accesul la 
informație a persoanelor cu dizabilități și este conform Directivei privind 
serviciul universal (art.43). 

Criteriu: accesibilitatea FSM pentru 
preluare de către DSM (tehnologic: 
satelit, 
rețea digitală terestră, fibră optică...) 
 
 

Argumentare: criteriul este important pentru a putea fi asigurat procesul 
livrare-preluare a semnalului serviciilor de televiziune furnizate fără mari 
eforturi și cheltuieli suplimentare din partea DSM. Dacă semnalul nu este 
livrat prin mijloace ce oferă, din punct de vedere tehnic/tehnologic acces 
sigur și de calitate,(semnalul nu este pe satelit; nu este difuzat prin rețele 
digitale terestre; nu este distribuit prin fibra optică...) atunci DSM, in 
special, mai puțin dotați, vor suferi cheltuieli suplimentare pentru a asigura 
respectarea listei must carry. 
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Criteriu: gradul de transparență a 
propriei activități: prezența pe site-ul 
oficial al următoarelor elemente: 
- politica editorială și, după caz, 
declarația politicii editoriale în alegeri, 
- programul pe zile al serviciului media, 
- echipa redacțională, 
- sursele de finanțare, 
- adresa și datele de contact, 
- rapoarte, cel puțin, anuale de activitate, 
- proprietarul/beneficiarul final. 

Argumentare: criteriul este necesar pentru că FSM, în mod normal, ar 
trebui să demonstreze că nu au ce ascunde. Criteriul poate deveni 
măsurabil, dacă, de exemplu, fiecărui element i se atribuie un anumit 
punctaj.  

Criteriu: a semnat Codul deontologic. 
Cerința criteriului nu este obligatorie, 
dar oferă avantaje în cazul parității de 
șanse.  

Argumentare: Dă greutate mecanismului de auto reglementare și este 
aplicat în cazul, în care doi candidați întrunesc același punctaj, dintre care 
unul a semnat Codul, iar altul - nu. Dacă ambii au semnat sau nu au semnat, 
trebuie gândit un mecanism credibil de depășire a dilemei – fie încă un 
criteriu suplimentar, neobligatoriu, dar măsurabil, fie prin tragere la sorți, 
la vedere.  

Criteriu: gradul de accesibilitate la 
serviciile neliniare. Măsoară: 
- numărul de clicuri și durata până a 
deschide un produs, 
- prezența/lipsa catalogului serviciilor 
neliniare, 
- raportul servicii gratuite / servicii cu 
plată de acces la conținuturile din 
catalog 

Argumentare: serviciile neliniare nu-și au rostul (ca și cele liniare), dacă 
lipsește accesul la ele, și accesul trebuie să fie ușor și comod utilizatorului. 
Măsurătoarea – număr de clicuri până ajungi la produs și durata până se 
deschide. Timpul și răbdarea utilizatorului nu sunt de neglijat. 
Un catalog ordonează serviciile neliniare, îl orientează mai bine pe 
utilizator și, deci, îi economisește timp. Sunt de salutat serviciile neliniare 
cu acces contra cost, dar ele n-ar trebui să prevaleze, să fie prea scumpe și 
prea greu, ca mecanism, de plătit. 

Criteriu: FSM a căror obligativitate de 
retransmitere este stabilită prin acorduri 
internaționale la care Republica Moldova 
este parte. 

Argumentare: 
Există o asemenea practică internațională. În cazul nostru ar fi cazul TVR 
Moldova și cel al TV5 Monde. 

 
Criteriu de departajare în caz de întrunire a condițiilor egale între doi sau mai mulți FSM din rândul celor privați: ordinea 
descrescătoare a indicelui anual de audiență. 
 
Practici existente în țări europene9  
 
- serviciul must-carry rămâne a fi accesat, în mare, prin intermediul DSM, dar și a deținătorilor de multiplexuri digitale, 
în mod special, în țări, precum Cipru, Grecia și Italia, unde nu există servicii de cablu 
- în Marea Britanie, deși există reguli juridice pentru lista must carry, ele nu au fost niciodată impuse unui DSM care, 
pentru a fi atractiv pentru abonați, include în ofertă televiziunile dezirabile, cu cele mai înalte ratinguri  
- în Croația și Grecia există un cadru legal vizând serviciul must carry, dar niciun canal tv nu a fost desemnat ca fiind 
obligatorii să fie transmis de DSM 
- în Spania obligativitatea must carry a fost valabilă doar cât a existat televiziunea analogică terestră, încheindu-se odată 
cu finalizarea trecerii la televiziunea digitală terestră (TDT) 
- în Republica Cehă obligația DSM de distribuire a canalelor tv private naționale analogice s-a încheiat în 2012, odată cu 
oprirea semnalelor analogice terestre. În cazul Greciei, după introducerea difuzării digitale terestre, obligațiile au fost 
eliminate de la operatorii de satelit. 
- în Austria, Belgia (comunitatea vorbitoare de limbă germană), Republica Cehă, Malta, România și Spania must carry 
este obligator doar pentru DSM. Letonia, din  ianuarie 2016, a extins obligația pentru toate platformele de distribuire. 
- în Austria, Belgia (comunitatea vorbitoare de limbă germană), Bosnia și Herțegovina, Bulgaria (pentru cablu și prin 
satelit), Franța (plus canalul parlamentar), Irlanda (plus canalul parlamentar), Ungaria și Țările de Jos, pentru a intra în 
lista must carry, există rigori pentru tipurile specifice de conținut. FSM publici intră în mod obligatoriu.  
- în Elveția, Finlanda, Malta, Letonia și Suedia criteriile pentru desemnarea listei must carry se referă la „canale de interes 
public / interes special / interes general”. 
- în Albania, Bulgaria (numai pentru TDT), Estonia, Finlanda, Islanda, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Republica 
Slovacă și Regatul Unit în lista must carry sunt incluse doar FSM publice și cele comerciale gratuite  
- în Belgia (comunitatea franceză și comunitatea flamandă) și Republica Cehă, în must carry sunt incluse canalele tv 
publice, inclusiv locale și regionale. Canalele publice, libere la retransmisie, comerciale, locale și non-profit sunt incluse 
și în Germania. Canalele publice, regionale, locale și non-profit sunt incluse și în lista must carry din Slovenia. 

                                                             
9 detalii, cu o generalizare a practicii din 34 de țări europene, pot fi găsite aici:  https://rm.coe.int/16807835e4  

https://rm.coe.int/16807835e4
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- în Marea Britanie, Franța și Elveția, pentru a introduce un FSM în lista must carry, sunt cerințe specifice, precum 
programe pentru persoanele cu dizabilități, adică teletext (Marea Britanie); pentru persoane cu dizabilități (Franța); știri 
și programe interpretate în limbajul semnelor pentru persoanele cu deficiențe de vedere și auz (Elveția)  
- în Belgia în lista must carry intră și canale străine sau internaționale: TV5 (în comunitatea franceză) și canalele FSM 
public olandez NPO (în comunitatea flamandă); în Țările de Jos - cele trei canale ale FSM public al comunității flamande 
belgiene; in Romania - postul internațional francez de televiziune TV5, și canalul moldovenesc Moldova 1; în Elveția - 
ARTE, 3sat, TV5, ARD Das Erste, ORF 1, France 2, Rai Uno (în toată Elveția) și Euronews (în limba regiunii lingvistice 
în cauză); în Franța – ARTE. 
 
 
Opțiuni ale APEL pentru criterii de desemnare a FSM în lista must carry 
Opțiunea 1 
- este liber la retransmisie 
- este FSM public 
- este tehnologic accesibil pentru preluare 
- nu a fost sancționat în anul precedent pentru încălcări grave 
Opțiunea 2 
- este liber la retransmisie 
- este FSM public 
- este FSM privat național, generalist cu cel mai mare volum de programe audiovizuale locale în primă difuzare, peste 
cota legală obligatorie 
- este FSM privat regional, generalist cu cel mai mare volum de programe audiovizuale locale în primă difuzare, peste 
cota legală obligatorie 
- este FSM privat, de știri cu cel mai mare volum de programe audiovizuale locale în primă difuzare, peste cota legală 
obligatorie 
- este FSM privat, tematic cu cel mai mare volum de programe audiovizuale locale în primă difuzare, peste cota legală 
obligatorie 
- nu a fost sancționat în anul precedent pentru încălcări grave 
- este tehnologic accesibil pentru preluare 
Opțiunea 3 
- este liber la retransmisie 
- este FSM public 
- este în top 3 de audiență, potrivit măsurărilor din ultimele 6 luni ale anului precedent, dar nu depășește limita legală 
de 35% 
- este tehnologic accesibil pentru preluare 
- nu a fost sancționat în anul precedent pentru încălcări grave 
Sugestii 
- Dacă lista must carry este determinată conform Opțiunii 1, lista să fie obligatorie pentru toți DSM  
- Dacă lista must carry este determinată conform Opțiunii 1 sau 2, să fie aprobate două liste must carry:  
a) cu FSM publici, obligatorie pentru DSM mici (cu capacități de 4—50 de canale) și  
b) cu FSM publici + cei privați, obligatorie pentru DSM mari 

 
 

** 

Expertiza a fost elaborată de către experții APEL:   
o Ion Bunduchi  
o Alexandru Dorogan 
o Vasile State  
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Chișinău, 03 martie 2022 

În atenția Consiliului Audiovizualului 
 
 
Propunerile APEL cu referire la proiectul de document ”Regulile de conduită profesională pentru asigurarea informării corecte (art. 
13 din Codul serviciilor media audiovizuale)”, supus dezbaterilor publice: 
 

1. Titlul ”Regulile de conduită profesională pentru asigurarea informării corecte (art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale)” să fie 
modificat.  

Argumente: ”Regulile”, adică forma hotărâtă a cuvântului, cere o listă exhaustivă a regulilor, ceea ce este imposibil de realizat. Conținutul 
documentului, în realitate, se axează pe explicația mai multor norme din art. 13, deci, nu sunt ”reguli” propriu-zise, ci tălmăcirea lor. Faptul 
sugerează necesitatea denumirii exacte ”a mărfii”. Variante de titlu – în anexă. 

2. Documentul să aibă un preambul. 
Argumente: preambulul, care ar conține, cel puțin, scopul clar și structura documentului, ar pregăti/preveni eventualul cititor la ce să se aștepte și 
i-ar facilita înțelegerea conținutului. Evident, în acest caz, conținutul trebuie să nu intre în conflict cu scopul și structura anunțate în preambul. O 
variantă de preambul – în anexă. 

3. Tălmăcirea Articolului 13 și a fiecărui alineat să fie precedat de raționamente care stau la temelia normelor conținute în acestea. 
Argumente: raționamentele invocate ar putea convinge până la capăt cititorul, că normele conținute în alineate nu sunt întâmplătoare, nu  sunt 
luate din pod, nu sunt scop în sine, ci sunt oportune pentru a asigura funcționalitatea unui mecanism social concret și vital – cel în care are lor 
schimbul de informație. Variante de raționamente pentru fiecare alineat – în anexă. 

4. După raționamente, unde e cazul, să urmeze tălmăcirile redactate din proiectul documentului CA, tălmăciri, de altfel, relevante, cu exemple 
și situații 

concrete care, indubitabil, pot ajuta la o înțelegere mai bună a normelor articolului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Annex no.07 Rules of professional conduct_ APEL_proposals to CA
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Anexă 
Articolul 13 din Codul serviciilor media audiovizuale: cum îl înțelegem, cum îl aplicăm. Ghid practic 
Ghid explicativ privind asigurarea informării corecte 
Îndreptar/Îndrumar privind asigurarea informării corecte 
Memorandum explicativ privind normele referitoare la asigurarea informării corecte 
 
Cuvânt înainte 
Prezentul Ghid reprezintă o încercare de a tălmăci normele art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA), pornind de la adevărul, că o 
înțelegere corectă semnifică primul pas în aplicarea corespunzătoare a normelor în activitatea de zi cu zi a furnizorilor de servicii media (FSM), 
precum și a Consiliului audiovizualului (CA).  
Titlul art.13 – Asigurarea informării corecte, derivă dintr-un drept fundamental și esențial al omului – cel la informație. Fără dreptul la informație 
omul nu se poate bucura de toate celelalte drepturi. La o adică, fără dreptul la informație, omul nici nu ar putea afla că are drepturi. Prin urmare, 
acest drept stă la început, stă în capul mesei, are importanță vitală și conținut concret, de esență. Astfel, normele din art. 13 nu sunt nici abstracte, 
nici doar cuvinte frumoase. 
Scopul Ghidului, până la urmă, este aplicarea corespunzătoare și predictibilă a normelor art.13. în temeiul unei înțelegeri clare și uniforme a esenței 
normelor atât din partea FSM, care sunt obligați să le respecte, cât și din partea CA, care este obligat să supravegheze respectarea lor. Altfel spus, 
Ghidul urmărește eliminarea disensiunilor iminente când aceeași normă este înțeleasă diferit. 
Pentru o utilizare ușoară a Ghidului și pentru o înțelegere mai bună a conținutului, este urmată structura: reluarea normei din art. 13, o expunere 
succintă a raționamentului normei și, unde e cazul, explicații suplimentare cu exemplificări.  
Lectură utilă! 
 

Art. 13 al CSMA Varianta  APEL 
Articolul 13 CSMA. Asigurarea 
informării corecte.  
 

Raționament:  normele juridice apar când este  conștientizată necesitatea de a elimina ceva vechi sau de a 
institui ceva nou, care să armonizeze relațiile între oameni. De natura acestor relații, în definitiv, depinde 
perpetuarea sau dispariția civilizației. Orice normă juridică trebuie să urmărească progresul uman. Ar fi non-
sens ca vreo lege să aibă drept scop  degradarea omului. E și cazul art. 13, care are menirea să înlăture 
piedicile din calea evoluției schimbului de informații între oameni. Așa trebuie înțelese și văzute normele 
respectivului articol.   
De ce e nevoie de o informare corectă? Pentru că omul, întreaga viață, ”se bălăcește” în ”oceanul 
informațional”, caută, găsește și utilizează informația, fără de care, pur și simplu nu poate exista și nu se poate 
realiza. Omul acționează în temeiul informației pe care o deține. O informație corectă nu garantează și acțiuni 
corecte, dar sporește șansele. O informație incorectă, însă, nu oferă nici șanse. De aici derivă responsabilitatea 
mass-mediei de a informa corect. Informarea corectă trebuie înțeleasă ca atare, ca obligație și nu ca accident 
legislativ sau opțiune benevolă. Este o normă juridică întemeiată și oportună. 

(1) În virtutea dreptului 
fundamental la informare, furnizorii 
de servicii media trebuie să respecte 
următoarele exigenţe: 

a) să asigure distincţia clară între 
fapte şi opinii; 
 

Raționament: obligația FSM de a respecta exigențele din alin (1) nu este o invenție a legiuitorului și nu-i o 
dispoziție întâmplătoare sau dorită de cineva. Obligația reiese organic dintr-un drept fundamental al omului 
universal recunoscut. Acest drept trebuie asigurat. El, ca și oricare alt drept, nu funcționează de la sine. Și, ca 
un drept garantat să nu rămână doar garantat, dar și asigurat, statul și instituțiile sale, inclusiv mass-media, 
au anumite obligații concrete. Să precizăm, că asigurarea dreptului cetățeanului la informare nu este realizată, 
exclusiv, de mass-media. Și alte organisme sociale, precum, de exemplu, ministerele sau primăriile, trebuie să 
informeze cetățeanul, dar prin mijloace disponibile lor și în modul prevăzut de lege. În cazul nostru modul 
prevăzut de alin (1) este pentru FSM. 
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Alin. (1) lit. a) obligă FSM să facă distincție clară între fapte și opinii.  
Raționament: informația oferită de FSM cetățeanului constă din fapte și opinii, dar beneficiarul, pentru a se 
orienta mai bine, trebuie să știe clar ce informație reprezintă fapte și ce informație reprezintă opinii. De ce 
este important acest lucru? Pentru că faptele sunt adevărate, iar opiniile – nu se știe. Fapt e ceea ce s-a 
întâmplat ori se întâmplă acum. Deci, faptele pot fi dovedite, demonstrate, verificate la veridicitate. Opinie e 
ceea ce crede fiecare dintre noi despre ceva, dar că-i drept ori ba – nu se știe și nu se poate demonstra la 
momentul expunerii opiniei.  
Faptul ține de trecut sau de prezent. De aceea îl putem verifica la veridicitate. Că-i bun, că-i rău, e altă poveste. 
Ce se va întâmpla, în viitor, nu poate fi fapt. Poate fi doar opinie, părere, presupunere, promisiune. Orice 
opinie, evident, e bine să fie sprijinită de fapte, de argumente, dar și în acest caz, ea devine mai credibilă, dar 
în niciun caz – adevărată. Trebuie să treacă timp, să se întâmple evenimentul la care ne-am  expus opinia, și 
doar atunci putem afla adevărul. Deci, faptul răspunde la întrebările: ce s-a întâmplat ori ce se întâmplă, 
acum? Faptul nu poate răspunde la întrebarea ce se va întâmpla? Un subiect jurnalistic poate conține și fapte, 
și opinii, doar că trebuie făcută distincția clară între ele. Exemplu: liderul partidului X a declarat că în 
următorii doi ani vor fi iluminate toate satele din trei raioane. Fapt este declarația liderului de partid. Și faptul 
trebuie tratat ca atare. Restul informației este opinia liderului de partid, posibil, susținută de fapte și 
argumente, dar, deocamdată, nu este fapt. Informația care acum reprezintă opinia liderului de partid s-ar 
putea să devină fapt după doi ani. Doar atunci va putea fi dovedită veridicitatea ei, nu acum. Prin urmare, 
dacă spunem cetățeanului că în doi ani vor fi iluminate toate satele din trei raioane, el nu are cum să 
dovedească adevărul acestei informații, și s-ar putea să-l mințim. Pentru a nu se întâmpla acest lucru 
dezonorant, FSM trebuie să urmeze regula dictată de lege. Pentru noi toți e bine să știm care sunt fapte și care 
sunt opinii. Faptele niciodată nu mint, opiniile, mai ales, cele care nu se sprijină pe fapte și argumente – foarte 
des.    

b) să informeze cu privire la un 
fapt sau un eveniment corect, iar 
informaţia să fie verificată şi 
prezentată în mod imparţial şi cu 
bună-credinţă. 
 

Raționament: doar o informație corectă, verificată și prezentată fără părtinire și cu bună credință îl poate 
ajuta pe beneficiarul ei. Abaterea de la aceste norme poate echivala cu dezinformarea, or misiunea FSM nu 
este de a dezinforma. Dacă informația nu-i verificată la veridicitate, atunci jurnalistul nu se deosebește prin 
nimic de ceilalți oameni, care n-au obligația profesională și juridică să verifice informația. Informația 
neverificată erodează încrederea în jurnaliști, iar fără încredere dispare motivația existenței acestora ca 
profesioniști. Informație verificată înseamnă să spui de unde este informația. Astfel, dacă cineva se îndoiește 
de veridicitatea informației noastre, o poate verifica de sine stătător. În războiul din Ucraina, de exemplu, 
mass-media este obligată să indice sursa nu mai departe de alineatul al doilea din relatare. Practica aceasta 
este valabilă și pe timp de pace, pentru că astfel evită dezinformarea. Imparțialitatea este necesară din câteva 
motive. În primul rând, pentru a demonstra că avem suficientă încredere în puterea de judecată a 
beneficiarului de informație și că acesta are destulă minte ca să tragă singur concluzii, fără să i le impunem pe 
ale noastre. În rândul al doilea, nu ar fi cu dreptate ca jurnalistul, care are acces zilnic la emisie, iar cetățenii – 
numai dacă sunt invitați, să abuzeze de acest acces pentru a-i învăța pe cetățeni ce să creadă despre ce se 
relatează. Norma zice să-l informăm pe cetățean, nu și să gândim în locul lui sau să-i impunem punctul nostru 
de vedere. Dacă ignorăm aceste norme ne transformăm în propagandiști, în misionari, în ideologi etc., 
activități departe de jurnalism și care, dacă se întâmplă, merită și trebuie sancționate, tocmai pentru ca 
jurnaliștii să nu ia pâinea altor profesii și tocmai pentru a reveni la situația normală când fiecare își face 
munca lui – nu amestecă și nu deghizează lucrurile, pentru a nu-l dezorienta pe cetățean. Buna credință, cu 
care trebuie prezentată informația, nu înseamnă ceva frumos, dar abstract. Nu înseamnă doar o alegere etică 
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sau morală pe care jurnalistul ar putea s-o facă, dar ar putea și să n-o facă. Buna credință este un standard de 
conduită, o noțiune consacrată juridic și definită juridic – în Codul civil, art. 11. Prin urmare, abaterea de la 
respectiva normă poate fi cuantificată, cântărită și, corespunzător, sancționată. De exemplu, dacă FSM în 
declarația politicii editoriale își asumă angajamente de informare corectă, dar nu le onorează, atunci acesta, 
fără doar și poate, nu acționează cu bună credință și merită sancționat pentru a restabili dreptul cetățeanului 
la informare corectă din partea FSM. 

(2)În cazul în care informațiile 
prezentate se dovedesc a fi eronate 
într-o măsură semnificativă, 
furnizorul de servicii media trebuie 
să prezinte rectificările necesare în 
cel mai scurt timp și în condiții 
similare de difuzare.  

Raționament: orice eroare, cât nu-i înlăturată, produce efecte. De cele mai dese ori efectele sunt negative, 
iar uneori – devastatoare. Cu cât mai repede este înlăturată eroarea, cu atât efectele ei ar putea fi mai mici. 
Norma nu se referă la cazurile când greșim și, dacă avem șapte ani de-acasă, ne cerem scuze, dacă nu –nu. 
Norma este imperativă, obligatorie pentru cazurile, când descoperim că am difuzat o informație semnificativ 
eronată. Norma se referă la cazurile când acționăm cu bună credință, dar, din varii motive, se mai strecoară 
erori regretabile. Pentru erorile intenționate și făcute cu bună știință, urmărind scopuri străine jurnalismului, 
sunt prevăzute alte norme.  

(3)În cazul în care informația 
provine din surse confidențiale sau a 
căror credibilitate nu este verificată 
suficient, acest lucru trebuie să fie 
menționat explicit.  
 
 

Raționament: beneficiarul informației, ca să nu fie manipulat, trebuie să fie prevenit că informația este fie 
din surse anonime, fie din surse verificate insuficient la veridicitate. În cazul dat beneficiarul decide măsura în 
care să creadă unei asemenea informații. El poate decide, numai dacă este prevenit. Sursele de informații ale 
jurnaliștilor, persoane concrete, au dreptul la anonimat și, dacă îl solicită, jurnalistul este obligat să-l asigure. 
Dezvăluirea sursei ar putea dăuna acesteia. Și, din contextul informației, putem deduce cât de îndreptățită 
este trimiterea la surse anonime, pentru că, atare procedeu lasă loc de speculații, dacă jurnalistul acționează 
cu rea credință.  
Dorința noastră, a tuturor, de a primi cât mai operativ informații, îi determină pe jurnaliști să ni le dea, chiar 
dacă nu sunt suficient verificate. Iar faptul că jurnalistul în mod onest ne previne că sursele au solicitat 
anonimatul sau că parte a informației nu este suficient verificată în virtutea mai multor factori, ne face, parcă, 
să acceptăm aceste reguli de joc, chiar dacă așteptarea noastră din partea jurnalistului este și indicarea exactă 
a surselor, și informația verificată până la capăt. Norma, parcă, ne impune să declarăm deschis ce fel de marfă 
oferim.     

(4)În cadrul programelor 
audiovizuale de știri, pentru care 
exactitatea și corectitudinea sunt 
esențiale, relatările trebuie să 
provină din surse sigure, suficient 
documentate sub aspect factologic, 
cu o abordare credibilă și imparțială 
a evenimentelor, cu reflectarea 
echilibrată a diferitor opinii. 
 

Raționament: pentru o mai bună orientare în lumea înconjurătoare, știrile trebuie să-i ofere beneficiarului 
un tablou informațional complex și veridic. Știrile, în esență, operează cu fapte. Asupra aceluiași fapt, de 
regulă, există diferite opinii, uneori chiar contradictorii. Aceste opinii trebuie să fie și în știre, prezentate onest 
și imparțial. Asta îl va ajuta pe beneficiar să-și formeze, în mod liber, propria opinie despre faptul relatat. 
Dacă despre fapt există mai multe opinii, iar în știre este prezentă doar cea selectată de reporter, atestăm o 
încălcare a normelor alineatului. Neglijarea acestor norme conduce ușor știrea la manipulare. 
E dreptul și munca jurnalistului să selecteze evenimentele pe care să le reflecte în știri. Dar acest drept va 
rămâne legitim atâta timp, cât știrile vor orienta cetățeanul în noianul faptelor. Dacă acest drept este utilizat 
pentru dezorientarea cetățeanului, dacă acest drept nu este coroborat cu dreptul cetățeanului la informare, 
atunci el își pierde legitimitatea și, deci, este declanșat mecanismul prin care lucrurile trebuie aduse în albia 
normalității, cerută de lege.     

(5) În programele audiovizuale de 
ştiri şi de dezbateri trebuie să fie 
respectate următoarele reguli:  

a) rigoare şi acurateţe în 
redactarea şi prezentarea ştirilor; 

Raționament: știrile și dezbaterile, indiferent la ce temă, sunt cele mai solicitate de audiență și, prin urmare, 
au un impact semnificativ asupra informării publicului. Știrile trebuie să-l orienteze pe cetățean în fluxul de 
evenimente care au relevanță pentru el. Dezbaterile trebuie să-i ofere cetățeanului întregul spectru de opinii 
care există în societate referitoare la subiectul pus în discuție și, astfel, să-i dea posibilitatea să-și creeze 
propriul punct de vederea asupra subiectului discutat. Rigorile impuse de alin. (5) vin să asigure informarea 
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b) între subiectul abordat şi 
imaginile ce însoţesc comentariul să 
existe o conexiune reală;  

c) titlurile şi textele afişate pe 
ecran să reflecte cît mai fidel esenţa 
faptelor şi datelor prezentate; 

d) în cazul difuzării unor 
reconstituiri, să se menţioneze în 
mod clar acest lucru; 

e) în cazul prezentării 
înregistrărilor provenite din alte 
surse decît cele ale redacţiei, să se 
precizeze acest lucru;  

f) în enunţarea unor ipoteze sau a 
unor relaţii de cauzalitate privind 
producerea unor eventuale 
catastrofe, să se solicite şi punctul de 
vedere al autorităţii publice 
competente.  

adecvată a cetățeanului prin intermediul știrilor și dezbaterilor. Toate rigorile bat într-o țintă – informarea 
corectă, onestă și cu bună credință a cetățeanului. Abaterea de la normele date distorsionează informația și, 
deci, este zădărnicit scopul pentru care au fost instituite.   

(6) În cadrul programelor 
audiovizuale de ştiri şi de dezbateri, 
de informare în probleme de interes 
public, de natură politică, 
economică, socială sau culturală 
trebuie sa fie respectate următoarele 
cerinţe:  

a) asigurarea imparţialităţii, 
echilibrului şi favorizarea liberei 
formări a opiniilor, prin prezentarea 
principalelor puncte de vedere aflate 
în opoziţie, în perioada în care 
problemele sînt în dezbatere 
publică; 

b) evitarea oricăror forme de 
discriminare. 

Raționament: informarea adecvată a cetățeanului nu poate fi asigurată, dacă moderatorul știrilor sau 
dezbaterilor este părtinitor și își impune propriul punct de vedere. Moderatorul este persoană publică, 
persoană cunoscută, deseori – mai cunoscută decât protagoniștii programelor audiovizuale. Asta îi adaugă 
popularitate și, iminent, autoritate, indiferent dacă le merită cu adevărat. El trebuie să fie imparțial tocmai ca 
să nu împiedice libertatea cetățeanului de a-și forma propria opinie despre ce i se comunică. Dacă în știri și 
dezbateri lipsește echilibrul exponenților opiniilor existente în societate, dacă într-un subiect controversat 
prevalează un singur punct de vedere, dacă într-o dezbatere nu-i invitat reprezentantul unui partid doar 
pentru că respectivul partid e la putere sau în opoziție, atestăm neglijarea normelor alin. (6), fapt pasibil de 
sancțiuni. Este anormalitate și ilegalitate ca un FSM ori DSM să promoveze o singură ideologie, un singur 
punct de vedere sau poziția unui singur exponent social. Aceasta, de departe, nu este preocuparea mass-
mediei. Constituția RM interzice dominația vreunei ideologii tocmai pentru a evita istoria de tristă faimă, când 
totul decidea altcineva decât cetățeanul și când cetățeanului îi era interzis să gândească. Deci, normele acestea 
au rădăcini mult mai adânci, decât s-ar părea.  

(7)Prezentarea principalelor puncte 
de vedere aflate în opoziție se 
asigură, de regulă, în cadrul 
aceluiași program audiovizual, iar în 
mod excepțional, în programele 
următoare. În cazul în care cei 
solicitai refuză să participe sau să își 

Raționament: dacă FSM asigură prezentarea principalelor puncte de vedere asupra unui subiect în cadrul 
aceluiași program, acest lucru îi economisește timpul cetățeanului. Timpul este o resursă scumpă și rară. Ea 
nu trebuie risipită. Nici un cetățean nu este dator să-și irosească timpul cu audierea sau vizionarea 
programelor audiovizuale. Și nici un FSM nu-i în drept să irosească timpul cetățeanului. Cea mai bună 
variantă este ca FSM în timp cât mai scurt să ofere cetățeanului toată informația sau maximal posibilă. E grija 
și preocuparea FSM care, indirect, își arată și respectul pentru cetățean. Dacă într-un program este prezentat 
un punct de vedere, iar al doilea este prezentat în altul, cetățeanul s-ar putea să nu-l afle, dacă n-are 
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exprime punctul de vedere, acest 
lucru trebuie menționat în cadrul 
programului audiovizual. Absența 
punctului de vedere al uneia dintre 
părți nu exonerează 
realizatorul/moderatorul de 
asigurarea imparțialității.  

posibilitatea fizică să-l urmărească. În plus, cheltuiește un volum de timp prețios dublu.  
Dacă cineva refuză invitația, cetățeanul trebuie să știe despre aceasta. Oricine este în drept să refuze o invitație 
la radio/tv, date fiind multiplele motive ce pot fi invocate – de la ne dorință la boală. Menționând acest lucru, 
FSM demonstrează cetățeanului că a dorit să-l informeze mai mult, a avut grijă de informarea și de timpul lui, 
și că vina pentru cele întâmplate, în fond, nu-i a FSM. Evident, prezența tuturor exponenților de opinii în 
opoziție, la fel ca și lipsa vreunui exponent, interzice moderatorului să fie părtinitor sau să înlocuiască lipsa 
vreunui invitat.  

(8)Furnizorii de servicii media nu 
pot difuza programe audiovizuale de 
știri și de dezbateri prezentate sau 
moderate de persoane care dețin 
funcții de demnitate publică ori de 
purtători de cuvînt ai instituțiilor 
publice, precum și de persoane 
desemnate public să candideze sau 
care și-au anunțat public intenția de 
a candida la alegeri de orice tip. 

Raționament: fiecare trebuie să se ocupe de treaba lui. Știrile și dezbaterile sunt prerogativa exclusivă a 
jurnaliștilor. Dacă în locul jurnaliștilor de asta se ocupă altcineva, de ce ar mai trebui jurnaliști?! Știrile și 
dezbaterile nu trebuie să-l dezorienteze pe cetățean. Apariția pe post de prezentator/moderator a altcuiva în 
afară de jurnaliști ar eroda încrederea. Chiar dacă un purtător de cuvânt de la un minister ar modera 
programe mai bine decât un jurnalist, oricum ar rămâne în picioare întrebarea: dar de ce purtătorul de cuvânt 
e de la ministerul ăsta și nu de la altul? 
Jurnalistul are dreptul, ca și orice cetățean, să aspire la o funcție electivă. Dar, dacă se decide să candideze, 
trebuie să abandoneze activitatea jurnalistică pe perioada prevăzută de lege. Motivul este același – să nu 
știrbească credibilitatea redacției. Moderatorul, fiind candidat în alegeri, ar putea face lucrul de jurnalist la fel 
de bine ca și mai înainte. Oricum, n-ar fi onest și echitabil în raport cu cetățeanul și cu alți candidați – 
transferul de imagine, de la moderator-persoană cunoscută către moderatorul-candidat, se va produce. 

(9)În programele audiovizuale de 
știri și de dezbateri, furnizorii de 
servicii media trebuie să asigure 
prezentarea echilibrată a 
reprezentanților puterii și ai 
opoziției. Prezentatorii și 
moderatorii trebuie să precizeze 
calitatea politică a persoanelor care 
își exprimă punctul de vedere în 
probleme de interes public. 

Raționament:  alin. (9) are drept scop protejarea cetățeanului de o informare unilaterală. Informarea 
unilaterală îngustează ”piața liberă a ideilor” și induce disfuncționalități în societate. Punctul de vedere al 
puterii este necesar, pentru că cetățeanul trebuie să-l cunoască, de rând ce puterea este responsabilă de actul 
guvernării. Punctul de vedere al opoziției este la fel de necesar, pentru ca cetățeanul, de sine stătător să le 
poată compara, judeca și acționa în consecință. Opinia opoziției este vitală și puterii, indiferent dacă 
recunoaște acest lucru ori ba, pentru că nu-l poate ori nu trebuie să-l poată ignora. Ignorarea opoziției poate 
conduce la dictatură sau la tensiuni sociale. Or, FSM în niciun mod nu trebuie să contribuie la asta. Dar o pot 
face, dacă ignoră normele alin. (9). În asemenea caz legea obligă CA să reacționeze corespunzător legii.  

(10) În cadrul programelor 
audiovizuale de ştiri şi de dezbateri 
care abordează probleme de interes 
public privind minorităţile etnice, 
religioase sau sexuale trebuie să fie 
prezentate şi opiniile 
reprezentanţilor acestora.  

Raționament: categoriile enumerate necesită în continuare o abordare precaută și sensibilă. Discuțiile cu 
referire la categoriile date deseori stârnesc controverse și disensiuni, în virtutea lipsei de maturitate socială. 
Pentru a nu provoca disensiuni suplimentare, dar și pentru a demonstra bunul simț, care nu e de neglijat, dar 
și a auzi opinii ”din prima sursă” în probleme de interes public, este instituită norma alin. (10).  

(11) În cazul televotului sau al 
sondajului propriu, de genul vox 
populi, organizat şi prezentat de 
către furnizorul de servicii media, 
trebuie să fie respectate următoarele 
cerinţe: 

a) să nu fie oferite recompense 

Raționament: să asigure reguli clare, care să îndepărteze posibilitatea eventuală de a induce în eroare 
cetățeanul. Or, când oferi recompense, pui și condiții, fapt ce distorsionează rezultatul care, în alte condiții, ar 
fi altul, și nu cel ”comandat”. Minorii trebuie protejați în toate situațiile cerute de lege, mai ales, când 
credulitatea lor poate fi speculată și exploatată, indiferent de scop.  Și sondajul sociologic are marjă de eroare, 
mite un vox populi sau un sondaj la radio ori tv, care, în fond, nu exprimă o opinie generală, ci doar a celor 
întrebați la moment. Lucrurile nu trebuie confundate și, cu atât mai mult, nu trebuie speculate, de exemplu, 
prin a pretinde că răspunsul câtorva zeci de participanți ar însemna, neapărat, și opinia tuturor. 
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persoanelor chestionate; 
b) să nu fie încălcată legislaţia cu 

privire la protecţia minorilor; 
c) să fie difuzată, în cadrul 

invitaţiei adresate publicului de a 
participa la televot sau la sondaj, 
precum şi la prezentarea 
rezultatelor, menţiunea 
„Televotul/sondajul nu este 
reprezentativ pentru opinia publică 
şi nu are valoarea unui sondaj de 
opinie”.  

(12) Transmisiunea în direct 
trebuie să fie însoţită permanent de 
menţiunea „Direct”. 

(13) Difuzarea în reluare a 
programelor audiovizuale trebuie să 
fie însoţită de menţiunea „Reluare” 
pe întreaga durată a difuzării 
acestora, cu excepţia operelor 
cinematografice.  

(14) Difuzarea unor imagini 
şi/sau înregistrări sonore de arhivă 
trebuie să fie însoţită de datarea 
acestora ori de menţiunea „Arhiva”. 

Raționament: pentru a nu fi derutat, cetățeanul trebuie să știe ce ascultă/privește. Mențiunile cerute de 
alineatele (12)-(14) adaugă certitudine și ordonează cumva ”registrele” percepției informației. Mențiunile 
previn consumatorul la ce să se aștepte și, parcă îi șoptește cum să perceapă ceea ce consumă. Normele 
alineatelor nu sunt de neglijat și nu sunt minore, cum s-ar părea. Să amintim, că încă în 1938 un spectacol 
radiofonic făcut după romanul lui H.G. Wells "Războiul lumilor" scris în 1898, despre o invazie a 
extratereştrilor, difuzat în SUA, a creat panică în rândul americanilor.  
În 1949, spectacolul a fost repetat în Ecuador și a declanşat o panică de proporţii. Pe străzile capitalei 
ecuadoriene, Quito, oamenii alergau disperaţi urlând de frică. Când ascultătorii şi-au dat seama că nu era 
vorba decât de teatru radiofonic, teama s-a transformat în furie. Aceştia au luat cu asalt postul de radio, au 
aruncat cu pietre asupra clădirii şi i-au dat foc. Şase oameni şi-au pierdut viaţa. 
În anii 60, experimentul a fost repetat de un post de radio din Buffalo, un oraş din statul New York, de la 
graniţa cu Canada. E drept că n-au mai murit oameni, dar tot au fost reacţii din partea unor cetățeni disperaţi, 
iar martorii zic că ar fi existat şi mişcări de trupe de partea canadiană.  

 
** 

Expertiza a fost elaborată de către experții APEL:   
o Ion Bunduchi  
o Alexandru Dorogan 
o Vasile State  
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Chișinău, 10 martie 2022 

În atenția Consiliului Audiovizualului 

 

Propunerile APEL cu referire la proiectul de document ”Clasificarea furnizorilor de servicii media” supus dezbaterilor publice: 

 

1. Considerente generale 

Clasificarea furnizorilor de servicii media (FSM) se impune, în primul rând, în scopul asigurării respectării obligațiunilor cotidiene ale acestora de a realiza 

și transmite cote diferențiate de programe audiovizuale locale în cadrul serviciilor lor de televiziune sau de radiodifuziune sonoră, în conformitate cu 

prevederile art.4 din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA).  

De asemenea, clasificarea este necesară în vederea determinării cotelor de audiență pentru serviciile media audiovizuale (SMA) de pe o anumită piață a 

serviciilor cu acoperire națională, regională sau locală, prin prisma prevederilor art.29 și 30 din CSMA.  

Totodată, clasificarea FSM este necesară în scopul implementării prevederilor art. 69 și 70 din Codul electoral care impun obligații diferențiate pentru 

FSM naționali, regionali și locali, în cadrul campaniilor electorale, în funcție de specificul proceselor electorale. 

Conform CSMA, în Rep. Moldova sunt consacrate juridic trei categorii de furnizori de servicii media: naționali, regionali și locali. Totodată, în art. 1 din 

CSMA sunt date definițiile pentru cele trei categorii: 

”furnizor național de servicii media – furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populației la nivel național și pot fi recepționate 

de cel puțin 2/3 din populația Republicii Moldova; 

furnizor regional de servicii media – furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populației la nivel regional și pot fi recepționate 

de cel puțin 1/3 din populația Republicii Moldova; 

furnizor local de servicii media – furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populației la nivel local și care pot fi recepționate 

de mai puțin de 1/3 din populația Republicii Moldova”. 

Așadar, la clasificarea FSM, conform prevederilor CSMA, trebuie să se aibă în vedere două criterii, unul numeric și altul de conținut audiovizual, care sunt 

evaluate cumulativ. Este vorba de numărul populației care ar putea recepționa un SMA (să-l numim convențional criteriul A sau 1, chiar dacă, potrivit 
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definiției, nu acesta, ci cel de conținut figurează primul). În același timp, trebuie să avem în vedere la ce nivel (național, regional sau local) se adresează un 

SMA, prin programele sale audiovizuale realizate (să-l numim convențional criteriul B sau 2).  

 

2. Comentarii privind modul în care au fost aplicate până acum prevederile respective 

Formula folosită până în prezent la clasificarea FSM, indiscutabil, este mai bună decât criteriul strict teritorial luat în calcul în precedentele actele 

legislative, dar și aceasta, se pare, nu a fost destul de bine aplicată de către Consiliul Audiovizualului (CA), în precedenta componență.  

Trebuie să precizăm că în decizia CA nr. 37/119 din 20 august 2019 cu privire la clasificarea furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Rep. Moldova 

s-a indicat expres faptul că atribuirea FSM la una din categoriile clasificate este determinată de întrunirea cumulativă a celor două condiții, ceea ce 

corespunde spiritului Codului.  

CA precizează în partea explicativă a deciziei că atribuirea FSM la una din categoriile clasificate, se face în baza informațiilor oficiale recepționate de la 

Biroul Național de Statistică (numărul populației în baza recensământului din 2014) și Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice 

și Tehnologia Informației (indicarea localităților în care își desfășoară activitatea fiecare distribuitor de servicii media). Aici, fiind invocat criteriul numeric, 

totul pare să fie în ordine, pentru că la cifre nu prea putem să le punem la îndoială, deși nu se precizează care este modalitatea de stabilirea a numărului 

populației care poate recepționa un SMA în cazul posturilor de radio, de exemplu.  

Discutabilă este, însă, motivația din decizia CA care se referă la criteriul de conținut.  

Astfel, conform acestei decizii, ”Situația în care serviciul media audiovizual se adresează populației la nivel național poate fi atestată în cazul în care 

serviciile media audiovizuale ale furnizorului sunt difuzate prin rețele statale, iar situația în care se adresează populației la nivel local, aceasta se atestă 

în cazul în care serviciile media audiovizuale ale furnizorului sunt difuzate prin canale terestre. Situația în care serviciul media audiovizual este difuzat 

prin rețelele distribuitorilor de servicii media audiovizuale va fi atestată că acesta se adresează populației la nivel regional”.  

Anume această abordare a autorității de reglementare în vechea componență a stârnit până în prezent cele mai multe comentarii și critici. Oricum, nu se 

pune în discuție, atunci când vorbim de un furnizor național dacă serviciile sale de televiziune sunt transmise printr-o rețea statală. Celelalte două situații 

descrise mai sus în decizia CA lasă, însă, loc pentru comentarii. Și aici ne referim la faptul că un FSM poate să aibă difuzare prin numeroase canale terestre 

și în același timp să fie declarat local. Pe de altă parte, un FSM ale cărui SMA sunt difuzate într-o rețea sau mai multe rețele va fi catalogat ca regional.  

Partea bună este, însă, faptul că se ia în calcul regula criteriului minim, ceea ce exclude, finalmente atribuirea total eronată a unui FSM la o anume categorie 

de clasificare. Astfel, în cazul în care unul din cele două criterii nu corespunde generic pentru una din categoriile clasificate, determinarea categoriei 

furnizorului se va decide în baza criteriului minim care este întrunit de către acesta (de exemplu: în cazul în care potrivit criteriului B „la ce nivel se 

adresează serviciile media” este calificat ca local, iar potrivit criteriului 1 „populația care poate recepționa serviciul furnizorului” este calificat ca regional, 

criteriul final de clasificare a furnizorului este criteriul minim, și anume local). 

 



Page | 3 
 

3.  Comentarii pe marginea proiectului propus spre consultări  

Vom menționa, în primul rând, faptul că în preambulul deciziei CA, trebuie precizate toate situațiile de bază pe care se întemeiază (cu sau fără referire 

exactă la articolele și alineatele din CSMA), necesitatea clasificării FSM. În propunerea de document discutată, lipsește referirea legată de obligațiile care 

revin posturilor de radio și TV în campaniile electorale, după cum am precizat la primul compartiment, respectiv, clasificarea FSM este necesară în scopul 

implementării prevederilor art. 69 și 70 din Codul electoral care impun obligații diferențiate pentru FSM naționali, regionali și locali, în cadrul 

campaniilor electorale, în funcție de specificul proceselor electorale. 

Salutăm apariția, în proiectul supus dezbaterilor publice, a unor referiri la indicarea ariei de acoperire pe localități a frecvențelor radio, date necesare 

pentru calcularea numărului populației care poate recepționa un SMA în cazul posturilor de radio: ”Consiliul Audiovizualului își rezervă dreptul de a 

decide atribuirea furnizorilor la una din categoriile clasificate, în baza informațiilor oficiale deținute, ale Biroului Național de Statistică (numărul 

populației în baza recensământului din 2014), informațiilor recepționate de la I.P. „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” (indicarea 

ariei de acoperire pe localități a frecvențelor radio)”. 

În schimb, însă, a dispărut din această parte explicativă a deciziei, referirea la ”Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și 

Tehnologia Informației (indicarea localităților în care își desfășoară activitatea fiecare distribuitor de servicii media)”  care era prezentă în deciziile 

anterioare ale CA. Întrucât în tabelul nr.2 (posturile de televiziune) a rămas referirea la numărul distribuitorilor de servicii media (DSM), ar fi oportună 

păstrarea acestei sintagme în proiectul de decizie aflat în discuție. 

Așa sau altfel, în textul publicat pe pagina web a CA se precizează că la criteriul acesta, al populației care poate recepționa un SMA, s-a luat în calcul 

informația cu privire la rețeaua de comunicații electronice folosită pentru furnizarea respectivului serviciu. În mod expres, se indică faptul că SMA difuzate 

prin Multiplexul național A și prin Satelit pot fi recepționate de cel puțin 2/3 din populația țării, la fel ca și în cazul distribuirii acestora prin intermediul 

SA „Moldtelecom”. În cazul distribuirii prin rețelele altor DSM, numărul populației care poate recepționa un SMA depinde de numărul populației din 

localitățile unde își desfășoară activitatea DSM prin intermediul cărora este furnizat acel SMA. 

Totodată, apreciem faptul că se renunță la vechea abordare de a atribui un FSM la una din categoriile de clasificare, conform criteriului B, în funcție de 

modalitatea de difuzare a serviciului (prin rețea statală – național, prin canale terestre – local și prin rețelele distribuitorilor de servicii media – regional), 

pe care o considerăm eronată din motiv că exclude evaluarea conținutului propriu-zis si practic, criteriile devin identice. Astfel, în fine, autoritatea de 

reglementare decide să aplice, conform spiritului legii, prevederile din CSMA care stabilesc expres faptul că trebuie să se ia în considerare nu doar criteriul 

numeric, dar și cel de conținut audiovizual, adică la ce vocație are un FSM prin serviciile media audiovizuale difuzate, națională, regională sau locală. În 

acest sens, e de apreciat că în textul publicat se precizează atribuirea categoriei conform acestui criteriu (nu la stabilirea criteriului, cum e scris în text, 

deoarece criteriul e stabilit în lege, adică în CSMA) se va lua în calcul și vor fi analizate ”structura serviciului media audiovizual, genul programelor 

locale/achiziționate și grila de emisie a fiecărui furnizor în parte”. În același timp, realizăm că analiza structurii genului programelor și a grilei de emisie 

ar putea fi insuficientă pentru atingerea scopului declarat – clasificarea FSM. Posibil, este necesară solicitarea, din partea CA, a politicii editoriale declarate 

prin care FSM se autoidentifică. Dintre elementele politicii editoriale, ar trebui să se solicite în primul rând publicul-țintă. Poate fi necesară analiza 

mesajului dominant al SMA, dedus din tematica sau problematica abordată. Poate, ar fi nevoie de analizat statutul de baza al protagoniștilor în programele 
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audiovizuale de bază. Dacă mesajele dominante nu sunt suficiente ar trebui de analizat auditoriul-țintă real. Cu siguranță, este necesar o abordare uniformă 

față de FSM tematici. Aceste considerente ne fac să sugeram CA să revină la clasificarea FSM după ce obține și analizează datele la care ne-am referit. 

 

4. Comentarii pe marginea tabelelor cu listele FSM și propuneri de optimizare a acestora   

Proiect CA: Tabelul nr.1. Clasificarea furnizorilor de servicii media de radiodifuziune sonoră (posturile de radio) 
 

Nr. Denumirea furnizorului de servicii 

media prin radiodifuziune sonoră 

Denumirea postului de 

radio 

Populația 

care poate 

recepționa 

Populația 

recensământ 

2014 

Ponderea Criteriul: 

populația 

care poate 

recepționa 

Criteriul: la ce nivel se adresează 

serviciile media, în baza informației 

deținute 

Clasificare 

1. „NOI MEDIA DE SUD” SRL Albena 170534 

2804801 

0,0608 local  local 

2. 
CASA EDITORIALĂ 

„INDEPENDENT MEDIA” SRL 
Aquarelle-FM 728428 0,2597 local  local 

3. „ART-CLUB” SRL ART-FM 7561 0,0026 local  local 

 

Proiect CA: Tabelul nr. 2 Clasificarea furnizorilor de servicii media audiovizuale (posturile TV) 

Nr. Denumirea 

furnizorului de servicii 

media audiovizuale 

Denumirea 

postului de 

televiziune 

Rețeaua de comunicații 

electronice folosită/Nr. 

distribuitorilor de 

servicii 

Populația 

care poate 

recepționa 

Populația 

recensământ 

2014 

Ponderea Criteriul: 

populația 

care poate 

recepționa 

Criteriul: la ce nivel se adresează 

serviciile media, în baza informației 

deținute 

Clasificare 

1. „TELESISTEM TV” 

SRL 

Primul în 

Moldova 

Prin rețelele 

distribuitorilor 

de servicii și 

Multiplexul A/ >1 
(Moldtelecom) 

2787380,00 

2804801 

0,9937 național 

Programele realizate de acest furnizor 

preponderent se adresează populației la 

nivel național, inclusiv programele 

achiziționate (filmele, programe de 
divertisment etc). 

Național 

Național 

2. „TELESISTEM TV” 

SRL 

Accent TV Prin rețelele 

distribuitorilor 

de servicii / >1 

(Moldtelecom) 

2787380,00 

  

0,9937 național 

Programele realizate de acest furnizor 

preponderent se adresează populației la 

nivel național, inclusiv programele 

achiziționate (filmele, programe de 

divertisment etc). 

Național 

Național 

 

1. Denumirile tabelelor nr.1 și nr.2, prezentate mai sus, trebuie omogenizate, deoarece în formula actuală sunt diferite din punctul de vedere al conformității 

cu noțiunile din CSMA. Astfel, tabelul nr. 1 (radio) se referă la clasificarea ”furnizorilor de servicii media de radiodifuziune sonoră”, iar tabelul nr. 2 (Tv) – 

la clasificarea ”furnizorilor de servicii media audiovizuale”. Prin urmare, dacă utilizăm sintagma ”servicii media de radiodifuziune sonoră” (de fapt formula 
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corectă, conform CSMA, este ”servicii de radiodifuziune sonoră”), atunci, la TV, la fel, trebuie să folosim sintagma corectă din CSMA – ”servicii de 

televiziune”.  

Propunerea noastră este să avem aceeași abordare și să se utilizeze aceeași formulă în ambele tabele (mai ales că în denumiri apare diferențierea pe tipuri, 

între paranteze) și anume: Tabelul nr.1. Clasificarea furnizorilor de servicii media (posturile de radio) și Tabelul nr.2. Clasificarea 

furnizorilor de servicii media (posturile TV). 

2. A doua discrepanță în structura tabelelor respective ține de compartimentul Rețeaua de comunicații electronice folosită în cazul televiziunilor, dar care 

lipsește la posturile de radio. Explicația este că și în cazul radiourilor ar fi oportună o rubrică specială pentru a indica rețeaua de comunicații, 

frecvența/frecvențele radio utilizate și eventual, zona sau zonele deservite. Înțelegem că la televiziuni avem nevoie de aceste informații pentru a proba 

numărul populației care poate recepționa serviciul și a justifica atribuirea categoriei de clasificare. Dar, de ce, în radio, nu este nevoie ca aceste date să fie 

probate, nu prea este clar. Mai ales că aceste date figurează în Registrul furnizorilor de servicii de radiodifuziune sonoră actualizat periodic de către CA și 

plasat pe pagina web a autorității de reglementare. De aceea, propunem ca în tabelul pentru clasificarea FSM (posturile de radio) să fie inserat 

compartimentul Frecvențe radio care să ofere mai multă claritate în privința cifrelor din rubrica Populația care poate recepționa.  

3. În ambele tabele este afișată o coloană cu mult spațiu care nu este folosit bine, în care de sus până jos este o singură cifră – 2804801 – numărul total al 

populației Rep. Moldova, conform recensământului din 2014. Considerăm că această rubrică poate fi omisă și spațiul eliberat poate fi utilizat mai judicios, 

iar referința la numărul total al populației să se facă în partea introductivă a deciziei sau prin notă la final.  

4. În ambele tabele, ponderea este indicată prin numere cu patru cifre după virgulă (???), adică zecimi de miimi. E deja mai bine acum decât în tabelele 

din deciziile anterioare ale CA când aceste numere cuprindeau după virgulă tocmai opt sau nouă cifre, adică sutimi de milionimi și miliardimi. Cui servește 

așa precizie când aceste cifre sunt aproximative, după cum știm cu toții. Și în final, de fapt, aceste cifre nu ne spun nimic pentru că noi avem nevoie să 

indicăm ponderea, care înseamnă procentaj din numărul total pentru a stabili unde se încadrează serviciul media audiovizual furnizat de un FSM în 

pragurile stabilite de CSMA: >2/3 pentru FSM naționali,  >1/3 pentru FSM regionali și <1/3 pentru FSM locali. De aceea, noi propunem să fie indicat 

procentul cu zecimi sau cel mult cu sutimi. Determinarea procentului se face foarte simplu în Excel prin împărțirea numărului populației care poate 

recepționa programele audiovizuale ale unui FSM la numărul total al populației și aplicarea semnului %.  

5. Pentru primul criteriu, adică populația care poate recepționa, în tabelul pentru TV sunt folosite tocmai 5 rubrici (la radio sunt 4), în timp ce la criteriul 

al doilea, care vizează la ce nivel se adresează serviciul este folosită o singură coloană. În aceeași rubrică se dau informațiile explicative și tot aici se dă 

verdictul, adică atribuirea categoriei de clasificare. Propunem ca la atribuirea categoriei să se aibă în vedere o rubrică aparte.  

6. Pentru claritate și o mai bună vizibilitate propunem următoarele modele de tabele pentru cele două tipuri de servicii media audiovizuale, comune pentru 

ambele, cu excepția rubricii care se referă la rețeaua de comunicații care poate avea mențiuni specifice pentru serviciile de radiodifuziune sonoră și pentru 

cele de televiziune. 
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Propunere APEL: Tabelul nr.1. Clasificarea furnizorilor de servicii media (posturile de radio) 

Nr. Denumirea furnizorului 
Denumirea 
postului de 

radio 

Criteriul A: populația care poate recepționa serviciul Criteriul B: la ce nivel se adresează serviciul  
Clasificarea 
furnizorului 

Rețea de 
comunicații| 

Frecvențe radio (nr.) 

Populație 
(număr) 

Pondere din 
total (%) 

Atribuire 
categorie 

Informația deținută la stabilirea 
categoriei de clasificare a 

furnizorului 

Atribuire 
categorie 

1. „NOI MEDIA DE SUD” SRL Albena 
5 frecvențe 

(1 în Taraclia și 4 în 
localități din UTAG) 

170534 6,1% local  local  Local  

2. 
CASA EDITORIALĂ 
„INDEPENDENT MEDIA” 
SRL 

Aquarelle FM 
1 frecvență  
(Chișinău) 

728428 26,0% local  local Local 

3. „ART-CLUB” SRL ART-FM 
1 frecvență  
(Lozova) 

7561 0,3% local  local Local 

 

Propunere APEL: Tabelul nr.2. Clasificarea furnizorilor de servicii media (posturile TV) 

Nr. Denumirea furnizorului 
Denumirea 
postului TV 

Criteriul A: populația care poate recepționa serviciul Criteriul B: la ce nivel se adresează serviciul  
Clasificarea 
furnizorului 

Rețea de 
comunicații | Rețele 

de cablu (nr.) 

Populație 
(număr) 

Pondere din 
total (%) 

Atribuire 
categorie 

Informația deținută la stabilirea 
categoriei de clasificare a 

furnizorului 

Atribuire 
categorie 

1. „TELESISTEM TV” SRL 
Primul în 
Moldova 

Prin rețelele DSM și 
Multiplexul A/ >1 

(Moldtelecom) 
2787380 99,4% național 

Programele realizate preponderent se 
adresează populației la nivel național, 
inclusiv programele achiziționate (filme, 
programe de divertisment etc). 

național Național 

2. „TELESISTEM TV” SRL Accent TV 
Prin rețelele DSM / >1 

(Moldtelecom) 
2787380 99,4% național 

Programele realizate preponderent se 
adresează populației la nivel național, 
inclusiv programele achiziționate (filme, 
programe de divertisment etc). 

național Național 

 

 

** 

Expertiza a fost elaborată de către experții APEL:   
o Ion Bunduchi  
o Alexandru Dorogan 
o Vasile State  
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Chișinău, 05 aprilie 2022 
În atenția Consiliului Audiovizualului 

 
Asociația Presei Electronice (APEL) propune atenției CA sugestiile* alăturate la proiectul deciziei pentru aprobarea criteriilor revizuite privind stabilirea Listei 
serviciilor media audiovizuale „must carry” supus consultărilor publice. 
 

Propunere CA Propunere APEL Raționamente 
Pct. (1) În Lista serviciilor media audiovizuale ,,must carry” sunt 
incluse: 
a) serviciile de televiziune ale furnizorilor publici de servicii media din 
Republica Moldova; 
b) servicii de televiziune ale furnizorilor publici de servicii media din 
alte state, incluse în Lista serviciilor media audiovizuale ,,must carry” 
în bază de reciprocitate. 

Pct. (1) a) – să fie specificat, că lista must carry  în care este 
inclus furnizorul public regional vizează distribuitorii de 
servicii media (DSM) din UTAG.  

Nu are rost ca DSM din alte regiuni să ocupe un canal cu un serviciu media într-o 
limbă, pe care abonații n-o posedă. 

Pct. (2) În Lista serviciilor media audiovizuale ,,must carry” sunt 
incluse servicii de televiziune ale furnizorilor privați naționali, care 
întrunesc cumulativ următoarele criterii: 

a) sunt incluse în lista serviciilor media audiovizuale libere la 
retransmisiune și a căror retransmisie, ulterior, nu este 
condiționată tehnic și/sau financiar, de către furnizorii de servicii 
sau de către reprezentanții legali ai acestora; 

De acord Este clar, concret, măsurabil, credibil 

b) au durate medii zilnice, ale programelor audiovizuale locale 
transmise, egale sau mai mari decât cele prevăzute în art. 4 
alin.(3), (4), (7) și (9) din Codul serviciilor media audiovizuale; 

b) ”întrunesc condițiile minime prevăzute  în art. 4 alin.(3), 
(4), (7) și (9) din Codul serviciilor media audiovizuale”; 

Este același lucru, spus mai succint.  

c) duratele medii zilnice ale programelor audiovizuale locale 
prevăzute la lit. b) sunt cele mai mari, în raport cu cele ale altor 
servicii de televiziune ale furnizorilor privați naționali;  

c) câte un serviciu media audiovizual generalist, de știri și 
tematic cu cele mai mari durate zilnice, prevăzute la art. 4 
alin. (3) lit. a), în raport cu celelalte servicii media 
generaliste, de știri și tematice. Dacă două servicii media 
audiovizuale întrunesc durate zilnice egale, atunci 
determinantă va fi cota zilnică în primă difuzare. 
Duratele și, după caz, cotele zilnice vor fi calculate pentru 
ultimele trei luni, excluzând luna, în care este determinată 
lista must carry. 

Alin. (4), (7) și (9) sunt excluse, pentru că ceea ce impun ele reies din alin. (3) lit. a). În 
plus, pct. (2) prevede ca pretendenții să întrunească aceste criterii cumulativ. 
Criteriul propus de APEL exclude posibilitatea eventuală, ca în lista must carry să 
intre, bunăoară, doar televiziuni generaliste sau doar de știri, ceea ce ar îngusta 
pluralismul extern. Criteriul CA nu spune câte servicii media vor fi selectate, fapt ce nu 
conferă criteriului măsurabilitate și predictibilitate. Și apoi, ar fi imposibil de 
determinat cine-i învingătorul, dacă, de exemplu, o televiziune are 12 ore zilnic 
produs local și 50% în primă difuzare, iar alta are 10 ore și 70% în primă difuzare. 
Câte un serviciu media de fiecare tip ar diversifica lista must carry.  
Dacă nu este acceptat criteriul APEL, oricum criteriul CA necesită modificare, pentru a 
indica exact câte televiziuni vor fi selectate pentru listă, precum și perioada de calcul 
a duratelor zilnice. 

d) au cel mai mare volum de programe locale cu caracter 
informativ, educativ și de divertisment în cadrul aceluiași 
serviciu media audiovizual. 

Să fie exclus și înlocuit cu criteriul: 
d) au fost realizate cu respectarea legislației în vigoare, fapt 
ce nu a condus la aplicarea de sancțiuni pe parcursul 
ultimelor 12 luni până la data aprobării listei ”must carry”. 

Ar putea fi greu sau imposibil de aplicat. Dacă o televiziune, care este bună,  
întrunește criteriile a)-c), dar nu și criteriul d), reiese că trebuie exclusă, fapt ce nu 
pare echitabil.  
”Cel mai mare volum” ar putea să nu conducă, neapărat, la pluralism intern. Criteriul 
ar putea să dea câștig de cauză unei televiziuni cu trei programe lungi (3 tematici), în 
fața alteia, cu zece programe (10 tematici), dar mai scurte ca volum. Din nou, n-ar fi 
echitabil. 
Dacă este acceptat criteriul, el trebuie să indice exact perioada fără sancțiuni. 
Criteriul, în fond, ar putea viza doar sancțiunile pentru încălcări grave sau toate 
sancțiunile cu excepția avertizării publice.  

Duratele medii zilnice ale programelor audiovizuale locale, prevăzute 
la pct. 1 alin. (2) în lit. a) și b) nu includ publicitatea, teleshoppingul și 
autopromovarea. 

De acord Amintește o dată în plus ce zice legea. 

 

* Propunerile și sugestiile pe marginea proiectului au fost formulate de către expertul APEL Ion Bunduchi 
 
Vasile State,   
președinte APEL 
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Chișinău, 10 mai 2022 

 

ÎN ATENȚIA CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI  
AL REPUBLICII  MOLDOVA 

 

 

Asociația Presei Electronice (APEL) prezintă propunerile sale asupra proiectului Regulamentului de organizare 

și funcționare a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova, publicat spre consultări publice, pe pagina 

web a autorității de reglementare, la data de 22 aprilie 2022. 

Propunerile, sugestiile și comentariile experților APEL au vizat gradul de conformitate a documentului supus 

discuțiilor publice cu exigențele de bază ale unui act normativ. Expertiza a fost elaborată în cadrul proiectului 

„Dezvoltare strategică și consolidarea cadrului legal și de reglementare pentru mass-media independentă din 

Rep. Moldova”, implementat de APEL cu susținerea International Media Support (IMS). 

 
Cu deosebit respect,  
 
Vasile State,  
președinte APEL 
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Propunerile sunt formulate în urma analizei conținutului documentului. Analiza a urmărit, în principal, două obiective: să stabilească gradul de utilitate al Regulamentului și 
măsura în care corespunde rigorilor Legii Nr. 100 din 22-12-2017 cu privire la actele normative și, mai ales, ale celor statuate în: 
Articolul 45. Dispozițiile generale 
(1) Dispozițiile generale ale actului normativ sînt prevederile care: 
a) determină obiectul, scopul și domeniul de aplicare; 
c) explică termeni (noțiuni) și definesc concepte. 
Articolul 46. Dispozițiile de conținut 
(2) Dispozițiile de conținut stabilesc: 
a) reguli; 
b) drepturi și obligații, precum și modul de realizare a acestora; 
c) consecințele juridice ale nerespectării regulilor, drepturilor și obligațiilor. 
Articolul 47. Dispozițiile finale 
(1) Dispozițiile finale cuprind momentul intrării în vigoare și măsurile necesare punerii în aplicare a actului normativ. 
(2) În dispozițiile finale se includ reglementările privind obligația autorităților responsabile de a executa actul normativ, de a întreprinde măsurile și de a realiza procedurile necesare 
executării. În cazul în care pentru punerea în aplicare a actului normativ este necesară adoptarea sau aprobarea unor norme de aplicare (metodologii, regulamente etc.) ori 
constituirea unor organe sau instituții, proiectele actelor normative respective se prezintă spre adoptare, aprobare sau emitere nu mai tîrziu de intrarea în vigoare a actului 
normativ de bază, dacă în actul normativ de bază nu este prevăzut altfel. 
 
În textul APEL sunt utilizate următoarele abrevieri: 
 
CA – Consiliul Audiovizualului 
CSMA – Codul serviciilor media audiovizuale 
FSM – furnizori de servicii media  
FPPMV – furnizori de platforme de partajare a materialelor video 
DSM – distribuitori de servicii media 
SMA – servicii media audiovizuale 
 
Pentru comoditate, analiza și propunerile sunt prezentate în tabelul alăturat 
 

Prevederi proiect Regulament Constatări / comentarii / propuneri 

Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE 
1. Consiliul Audiovizualului activează potrivit prevederilor Codului serviciilor media 
audiovizuale nr.174/2018 (în continuare – CSMA), altor acte normative, tratatelor 
internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și prezentului 
regulament.  
2. Consiliul Audiovizualului are statut de persoană juridică de drept public, este 
autoritate publică autonomă, cu sediul în municipiul Chișinău, independentă din punct 
de vedere organizațional față de orice altă entitate și dispune de conturi trezoreriale, 
de ștampilă cu stema de stat și cu denumirea sa.  
3. Consiliul Audiovizualului este consultat în procesul de definire a poziției Republicii 
Moldova la negocierile internaționale cu privire la domeniul audiovizualului și, prin 
reprezentanții acestuia, participă la acestea.  

P.1. vizează CA, deși, conform rigorilor legale trebuie să vizeze actul normativ – 
Regulamentul.  
Pentru a nu împovăra textul, s-ar putea renunța la p.3. 
P.4., dacă rămâne, mai corect ar fi să aibă cuprinsul: ”Consiliul Audiovizualului este 
responsabil pentru punerea în aplicare a legislației naționale, precum și a convențiilor 
și a tratatelor internaționale în domeniul audiovizualului, la care Republica Moldova 
este parte”. CA, întâi de toate, este responsabil pentru implementarea legislației 
naționale. 
P.5., dacă rămâne (deși, ar putea fi omis), necesită redactare. Prevederile 
Regulamentului trebuie să fie concrete și exacte. CA trebuie să coopereze, potrivit legii, 
nu doar cu entitățile vagi/abstracte enumerate în p.4. În funcție de scopul urmărit, CA 
cooperează cu FSM și DSM, cu autorități publice din țară și cu societatea civilă din țară; 
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4. Consiliul Audiovizualului este responsabil pentru punerea în aplicare a convențiilor 
și a tratatelor internaționale în domeniul audiovizualului, la care Republica Moldova 
este parte.  
5. Consiliul Audiovizualului cooperează, cu autoritățile de reglementare în domeniul 
audiovizualului din alte state și cu organizațiile internaționale.  

există platformele EPRA și ERGA, posibil - și altele; există niște acorduri de cooperare 
cu autorități de reglementare din alte țări și, posibil, să mai apară.  
”Alte state” înseamnă și Rusia, și Eritreea, dar, pentru a nu ne gândi la ele, e bine să 
scriem altfel. Și, evident, CA nu va putea coopera cu toate ”organizațiile 
internaționale”.    
 
Capitolul, în parte, cuprinde informație necesară, dar trebuie ajustat la rigorile juridice.  
Sugestie: ”Dispoziții generale” să cuprindă: 
1. clauza de adoptare, adică temeiul juridic - art. 80 alin. (1) al CSMA.  
2. ce este CA: statut juridic, subordonare ierarhică, de ce este responsabil, adresa. 
3. obiectul Regulamentului, de exemplu: modul de organizare și de activitate al CA, ca 
organ colegial, și a fiecărui membru CA, urmând principiile de legalitate, 
predictibilitate, transparență și accesibilitate și eficiență. În sensul prezentului 
Regulament, principiul legalității înseamnă: activitatea CA și a fiecărui membru este 
desfășurată în conformitate cu legislația și nicio acțiune nu va depăși cadrul juridic 
existent. 
Principiul predictibilității înseamnă: nicio acțiune a CA nu este aleatorie. Toate acțiunile 
CA reies din Strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung, din planurile anuale de 
activitate, din agenda ședințelor de lucru publice. Nicio decizie nu este  adoptată fără 
urmarea regulilor și procedurilor prevăzute și fără suficientă documentare și 
argumentare.  
Principiul transparenței și accesibilității semnifică deschiderea largă către public a CA. 
Principiul este realizat prin publicarea informației despre activitatea CA, inclusiv 
registre, rapoarte, studii, comunicate, date de contact etc., precum și accesul 
necondiționat și facil la ea.  
Principiul eficienței înseamnă finalitatea activității CA, în întregime, și a fiecărui 
membru CA, în parte, raportate la scopul CSMA. Principiul este realizat doar dacă 
îndeplinirea atribuțiilor date de lege conduc la atingerea scopului pentru care există 
legea.  
Argumente: anual CA urmează să prezinte parlamentului raportul de activitate. 
Raportul, ca să poată fi evaluat corespunzător, trebuie să conțină date concrete (nu 
generale) despre activitatea CA în întregime, și despre activitatea fiecărui membru. 
Aceste date nu pot fi obținute altfel, decât prin Fișa de evaluare a performanței 
fiecăruia, completată lunar. În definitiv, vor putea fi generate statistici exacte 
referitoare la îndeplinirea atribuțiilor date de lege, statistici care să poată contracara 
eventuale încercări ale parlamentului de a califica arbitrar activitatea CA drept 
”defectuoasă”, cu consecințele de rigoare pentru CA și/sau pentru fiecare membru CA. 
Pentru că legea nu prevede criterii clare în temeiul cărora să se stabilească caracterul 
adecvat ori defectuos al activității CA, ar fi în interesul CA să instituie acest mecanism 
de evidență și evaluare a performanței sale. Totodată, ar fi pusă temelia unei practici 
bune, antidot pentru eventuale reglări de conturi în parlament, ar responsabiliza 
membrii CA, ar da substanță expresiei abstracte ”implementare eficientă” a legislației.  
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În continuare, să fie precizat, că nu este obiect al Regulamentului modul de organizare 
și funcționare a aparatului CA sau modul de desemnare/demitere a 
președintelui/vicepreședintelui CA, pentru care există regulamente interne separate.  
4. scopul Regulamentului: să asigure o funcționare ritmică și eficientă a CA ca organ 
colegial și a fiecărui membru CA în vederea exercitării corespunzătoare a atribuțiilor 
legale.  
5. domeniile de aplicare ale Regulamentului: drepturile și obligațiile membrilor CA și a 
conducerii CA; modul de organizare a activității CA (reguli de interacțiune între membrii 
CA; planificarea activității; repartizarea sarcinilor; controlul și evaluarea îndeplinirii 
sarcinilor/atribuțiilor etc.).  
Dacă este acceptată această variantă, atunci Regulamentul trebuie să conțină 2 anexe: 
a) fișele de post și b) fișa de evidență/evaluare a performanței fiecărui membru CA.   
Dacă Regulamentul ”acoperă” și aparatul, atunci organigrama, în anexă, este 
obligatorie.  

Capitolul II MISIUNEA ȘI ATRIBUȚIILE CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI AL REPUBLICII 
MOLDOVA  
6. Misiunea Consiliului Audiovizualului este de a contribui la dezvoltarea serviciilor 
media audiovizuale în conformitate cu principiile comunicării audiovizuale prevăzute 
de CSMA, cu normele, standardele și cele mai bune practici internaționale în domeniu.  
7. Consiliul Audiovizualului își exercită atribuțiile în mod independent, cu respectarea 
principiilor de obiectivitate, imparțialitate, transparență și nediscriminare.  
8. În vederea realizării misiunii sale, Consiliul Audiovizualului îndeplinește următoarele 
atribuții de bază:  
1) asigură dezvoltarea serviciilor media audiovizuale în conformitate cu principiile 
comunicării audiovizuale;  
2) elaborează, dezbate public, aprobă, actualizează și pune în aplicare strategii de 
dezvoltare a serviciilor media audiovizuale pe termen mediu și lung;  
3) exercită atribuții prevăzute de Codul electoral și de alte acte normative;  
4) elaborează și supraveghează punerea în aplicare a reglementărilor privind:  
a) condițiile, criteriile și procedura de acordare, de prelungire, de modificare, de 
suspendare și de revocare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisiune;  
b) conținuturile serviciilor media audiovizuale liniare și neliniare, precum și privind 
serviciile de platformă de partajare a materialelor video;  
c) comunicările comerciale audiovizuale;  
d) regimul juridic al proprietății;  
e) asigurarea accesului la servicii media audiovizuale, privind informarea corectă, 
dreptul la replică, protecția minorilor și a persoanelor cu dizabilități, egalitatea de gen;  
f) protejarea spațiului audiovizual național;  
g) metodologii de monitorizare a conținuturilor serviciilor media audiovizuale liniare și 
neliniare, precum și ale serviciilor de platformă de partajare a materialelor video;  
h) metodologii de monitorizare a pluralismului audiovizual și a respectării normelor 
privind remedierea situațiilor referitoare la situația dominantă în formarea opiniei 
publice;  

Capitolul II, practic, dublează legea, creează paralelism juridic și încarcă neîndreptățit 
texul documentului. De la faptul că Regulamentul nu ar enumera atribuțiile CA, 
atribuțiile, oricum, ar rămâne aceleași. Iar reluarea mecanică a lor în Regulament nu 
adaugă utilitate documentului.  
Sugestie: să fie exclus din text.   
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i) lista evenimentelor de importanță majoră;  
j) lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune și a celor „must carry” și 
o publică pe pagina web a Consiliului Audiovizualului;  
k) clasificarea furnizorilor de servicii media și a serviciilor media audiovizuale. 
5) Consiliul Audiovizualului emite acte normative, precum și reguli de conduită 
profesională cu caracter de recomandare.  
9. Consiliul Audiovizualului inițiază și organizează activități de cercetare în domeniul 
audiovizualului, studii de piață, sondaje, studii de audiență și alte studii în vederea 
aplicării prevederilor legale din domeniu și, în acest scop, este în drept să contracteze 
instituții specializate. Generează date statistice 
10. Consiliul Audiovizualului exercită controlul privind modul în care furnizorii și 
distribuitorii de servicii media își îndeplinesc obligațiile asumate la obținerea licenței 
de emisie sau a autorizației de retransmisie, conform CSMA. Controlul asupra 
conținuturilor serviciilor media audiovizuale și ale programelor audiovizuale este 
exercitat numai după furnizarea acestora.  
11. Consiliul Audiovizualului aplică sancțiuni în conformitate cu prevederile CSMA.  
12. Consiliul Audiovizualului examinează și soluționează petițiile și sesizările privind 
activitatea furnizorilor de servicii media, furnizorilor serviciilor de platformă de 
partajare a materialelor video și a distribuitorilor de servicii media, inclusiv cu privire 
la dreptul de autor și la drepturile conexe.  
13. Consiliul Audiovizualului solicită furnizorilor de servicii media, furnizorilor 
serviciilor de platformă de partajare a materialelor video și distribuitorilor de servicii 
media informațiile privind activitatea acestora.  
14. Consiliul Audiovizualului ține și actualizează registrul furnizorilor de servicii media,  
registrul furnizorilor serviciilor de platformă de partajare a materialelor video și  
registrul distribuitorilor de servicii media. 
15. Consiliul Audiovizualului cooperează cu alte autorități publice și instituții 
competente din Republica Moldova în vederea aplicării legislației în domeniul 
audiovizualului și cu instituții similare din alte state în vederea preluării și 
implementării celor mai bune practici și standarde internaționale în domeniul 
audiovizualului.  

Capitolul III ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI AL 
REPUBLICII MOLDOVA  
Secțiunea 1 Structura și personalul Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova  
16. Consiliul Audiovizualului este independent în exercitarea atribuțiilor sale.  
17. Membrii Consiliului Audiovizualului exercită funcții de demnitate publică.  
18. Aparatul Consiliului Audiovizualului este compus din funcționari publici, personal 
de deservire tehnică ce asigură funcționarea autorității publice și personal auxiliar.  
19. Structura organizatorică și efectivul-limită al Consiliului Audiovizualului se aprobă 
prin Decizia Consiliului la propunerea Președintelui Consiliului.  
20. Activitatea aparatului este coordonată de către Președintele Consiliului, iar în lipsa 
acestuia – de către vicepreședintele Consiliului Audiovizualului.  

Conținutul Secțiunii 1, în mare parte, intră în conflict cu titlul acesteia.  
 
Dacă CA înseamnă și aparatul CA, atunci conținutul Secțiunii 1 trebuie să fie mult mai 
larg și mai concret, inclusiv organigrama, atribuțiile generale ale unităților 
organizatorice, modul în care cooperează etc., etc. 
 
Dacă Regulamentul se limitează la CA fără aparat, atunci structura lui ar însemna 
președinte, vicepreședinte, membri, iar capitolul - să se refere la dispoziții de conținut 
care să stabilească: 
a) reguli; 
b) drepturi și obligații, precum și modul de realizare a acestora; 
c) consecințele juridice ale nerespectării regulilor, drepturilor și obligațiilor; 
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d) relațiile dintre componentele structurale, adică dintre președinte, vicepreședinte, 
membri de rând; 
e) relațiile de coordonare, cooperare, control; 
f) sistemul informațional între membrii CA; 
g) eventual, unitățile pe care le coordonează fiecare membru CA. 
 
În toate cazurile, Capitolul, care este unul de bază, indiferent de numărul de puncte 
sau secțiuni, trebuie să instituie reguli clare conform cărora activează CA, conducerea 
CA și fiecare membru CA.  

Secțiunea 2 Drepturile și obligațiile membrilor Consiliului Audiovizualului al 
Republicii Moldova  
21. În vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de CSMA membrii Consiliului 
Audiovizualului au următoarele drepturi:  
1) să propună spre examinare în ședința Consiliului Audiovizualului chestiuni ce țin de 
competența Consiliului Audiovizualului;  
2) să propună monitorizarea furnizorilor de servicii media privind posibila încălcare a 
dispozițiilor CSMA;  
3) să propună inițierea controlului furnizorilor de servicii media, al furnizorilor 
serviciilor de platformă de partajare a materialelor video și al distribuitorilor de servicii 
media;  
4) să delibereze în cadrul ședințelor publice în conformitate cu atribuțiile legale;  
5) să solicite opinia unei persoane (expert sau specialist) neimplicate în control pentru 
elucidarea unor aspecte ce au apărut în procesul de examinare a cazului care cer 
cunoștințe speciale din sferele adiacente domeniului audiovizualului;  
22. Membrii Consiliului Audiovizualului au următoarele obligații:  
1) să participe la ședințele publice ale Consiliului Audiovizualului;  
2) să-și expună votul exprimat pro sau contra, deschis sau secret, fără a fi admisă 
abținerea de la vot, cu excepția cazului declarării și argumentării unui conflict de 
interese;  
3) să-și exprime argumentarea public în cadrul ședinței Consiliului Audiovizualului sau 
în formă scrisă în termen de trei zile lucrătoare, în cazul în care a votat „împotrivă”;  
4) să informeze Președintele Consiliului Audiovizualului în cazul apariției unui conflict 
de interese în conformitate cu prevederile legislației cu privire la conflictul de interese;  
5) să îndeplinească alte împuterniciri conform delegării Președintelui Consiliului 
Audiovizualului.  
23. Pe lingă drepturile și obligațiile în calitate de membru al Consiliului Audiovizualului, 
președintele Consiliului Audiovizualului:  
1) convoacă și prezidează ședințele Consiliului Audiovizualului;  
2) semnează deciziile și alte acte emise de către Consiliu Audiovizualului;  
3) asigură gestionarea alocațiilor bugetare și administrarea patrimoniului public în 
conformitate cu principiile bunei guvernări;  
4) emite ordine privind activitatea aparatului Consiliului Audiovizualului;  
5) numește și eliberează din funcție personalul aparatului Consiliului Audiovizualului;  

Secțiunea 2 este un element obligatoriu al structurii Regulamentului.  
P.21., probabil, necesită completare astfel, încât să răspundă, cel puțin, și la 
următoarele întrebări: 
1. are dreptul fiecare membru CA să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale 
CA? Are dreptul să se autopropună? 
2. are dreptul să propună inițierea unor dezbateri publice pe probleme de interes 
pentru audiovizual? 
3. are dreptul să participe la evenimente publice, inclusiv la emisiuni? Dacă da, cum? 
4. are dreptul să facă declarații publice, inclusiv pentru mass-media? Dacă da, cum? 
5. are dreptul să participe la întocmirea agendei ședinței de lucru publice?  
6. are dreptul să participe la prezentarea raportului de activitate al CA la comisia de 
specialitate și în Parlament? 
7. are dreptul să meargă în delegații în țară și peste hotare? Dacă da, cum, 
procedural? 
8. are dreptul să solicite informații în interes de serviciu de la FSM, DSM, membrii 
aparatului, de la președinte/vicepreședinte? Dacă da, cum? 
9. dacă solicită opinia unui specialist din exterior, cum o face, procedural? 
10. are dreptul să-și retragă votul în ședința de lucru publică? Dar să-și schimbe votul? 
Dacă da, cum? 
11. are dreptul să inițieze demiterea președintelui/vicepreședintelui? Dacă da, cum, 
procedural? 
12. are dreptul să voteze secret? Dacă da, când și cum? 
13. are dreptul să solicite convocarea unei ședințe de lucru extraordinare? Dacă da, 
cum? 
 
P.22., probabil, necesită a fi completat cu noi obligațiuni care să vizeze, cel puțin, 
aspecte, precum: 
- fișa postului 
- evidența muncii 
- evaluarea performanței profesionale 
- dări de seamă periodice, în ședințe închise, cu referire la respectarea Fișei postului 
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6) prezintă Parlamentului raportul anual de activitate al Consiliului Audiovizualului;  
7) reprezintă Consiliul în relațiile cu autoritățile publice, cu persoanele juridice și fizice, 
instanțele de judecată, precum și în relațiile internaționale;  
8) reprezintă Republica Moldova în organizații internaționale pe aspecte ce țin de 
serviciile media audiovizuale.  
9) organizează activitatea Consiliului Audiovizualului;  
10) desemnează subdiviziunea responsabilă de examinarea petiției/sesizării;  
11) asigură pregătirea și instruirea profesională a angajaților Consiliului 
Audiovizualului;  
12) asigură transmiterea pentru examinare a documentației aferente ordinii de zi 
tuturor membrilor Consiliului Audiovizualului cu 72 de ore înainte de începerea 
ședinței.  

P.22. 3) ar necesita redactare, dat fiind că oricine votează ”împotrivă” trebuie să aibă 
destule argumente în ședința publică, și nu ”să caute” respectivele argumente timp 
de 3 zile lucrătoare. 
 
P.23. enumeră obligațiile președintelui, nu și a vicepreședintelui. Sbp. 9) ar fi logic să 
treacă în capul listei. 
P.23. poate fi mai concret și, în definitiv, mai util, dacă, în loc să reproducă prevederi 
din lege, ar stabili, cel puțin: 
- cum este formată agenda ședințelor (este Strategie, este Plan 
anual/trimestrial/lunar, sunt chestiuni curente etc.) 
- cum sunt repartizate sarcinile pentru vicepreședinte și membri de rând ai CA – cine 
de ce răspunde, astfel, încât sarcinile să fie repartizate uniform și echitabil 
- cum este realizat controlul realizării sarcinilor – ce controlează președintele, 
vicepreședintele, poate, fiecare membru de rând în raport cu subdiviziuni ale 
aparatului 
- poate, cum este format bugetul, nu doar gestionarea lui 
- poate, și instruirea FSM, DSM, nu doar a angajaților CA. 
 
Ideea de bază: accentul să se pună pe modul de realizare a obligațiilor, așa cum 
dictează și legea.  

Secțiunea 3 Organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Audiovizualului al 
Republicii Moldova  
24. Anunțul privind ședința publică se publică pe pagina web a Consiliului 
Audiovizualului, cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea ședinței.  
25. Anunțul va conține data, ora și locul de desfășurare a ședinței publice, precum și 
ordinea de zi.  
26. Cu excepția perioadei electorale, cu 10 zile lucrătoare înainte de desfășurarea 
ședinței publice în cadrul căreia va fi examinată sesizarea sau petiția, Consiliul 
Audiovizualului informează subiecții interesați despre data, ora și locul desfășurării 
acesteia.  
27. Ședințele Consiliului Audiovizualului sunt deliberative cu prezența a cel puțin 5 
membri. Consiliul Audiovizualului adoptă decizii cu votul a cel puțin 4 membri, cu 
excepția cazurilor prevăzute de CSMA. Votul exprimat de fiecare membru al Consiliului 
Audiovizualului este întotdeauna însoțit de argumentare.  
28. Ședințele Consiliului Audiovizualului pot fi desfășurate și în regim online, cu 
asigurarea transmisiei acesteia în regim live.  
29. Consiliul Audiovizualului exercită controlul din oficiu, la sesizarea unei autorități 
publice sau ca urmare a petiției depuse de către persoane fizice sau juridice privind 
modul în care furnizorii de servicii media, furnizorii de servicii de platformă de 
partajare a materialelor video și distribuitorii de servicii media își îndeplinesc obligațiile 
asumate, conform CSMA.  
30. Controlul din oficiu, are loc ca urmare a autosesizării depuse de către Membrii 
Consiliului Audiovizualului.  

Secțiunea 3 ar putea fi completată cu prevederi care să elucideze, cel puțin, 
următoarele aspecte: 
- ce fel de ședințe există: ordinare, extraordinare/urgente; interne și publice; ședințe 
care pot începe azi, dar care nu se încheie azi – cum se procedează în asemenea 
cazuri; ședințe care pot fi organizate în teritoriu – cum se procedează; ședințe mixte, 
cu CSD sau cu CO al GRT, cu Consiliul Concurenței sau cu AGEPI – cum se procedează 
- specificul ședințelor în perioade electorale sau în situații non-standard 
(excepționale, de război…) 
 
P. 25. poate fi completat și cu raportorul pe fiecare chestiune din agendă. 
 
P. 29. trebuie completat, la final, cu sintagma ”și a altor acte normative” (de ex., 
Codul electoral sau Legea cu privire la publicitate sau la drepturile de autor și conexe 
etc.) 
 
P.p. 30-33 intră în conflict cu titlul secțiunii. Controlul, de fapt, este o atribuție a CA și 
nu ar trebui amestecată cu ședințele CA. 
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31. Cu excepția perioadei electorale, circumstanțele de fapt constatate în urma 
controlului efectuat din oficiu, se expediază subiecților interesați cu cel puțin 24 ore 
înainte de desfășurarea ședinței publice.  
32. Rezultatele controlului efectuat din oficiu se examinează în ședință publică, cu 
audierea subiecților interesați. Audierea poate fi făcută verbal sau în scris.  
33. În cazul în care subiecții interesați nu dau curs audierii, rezultatele controlului 
efectuat din oficiu vor fi examinate în lipsa lor.  
34. În cazul în care ședința publică a Consiliului Audiovizualului stabilită pentru 
examinarea sesizării sau petiției, nu are loc din lipsa de cvorum, examinarea acestora 
vor fi în următoarea ședință deliberativă a Consiliului Audiovizualului.  

Secțiunea 4 Transparența activității Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova  
35. Ședințele Consiliului Audiovizualului sunt publice și sunt transmise în direct printr-
o rețea de comunicații electronice accesibilă publicului.  
36. Consiliul Audiovizualului publică pe pagina sa web deciziile și procesele verbale ale 
ședințelor în termen de 10 zile lucrătoare, de la data adoptării deciziilor respective.  
37. În campaniile electorale, deciziile cu privire la examinarea contestațiilor de către 
Consiliu Audiovizualului sunt publicate pe pagina web în termen de 2 zile de la data 
adoptării deciziei.  
38. Anual, Consiliul Audiovizualului elaborează, aprobă și publică pe pagina sa web 
Planul de activitate pentru anul următor, cu stabilirea indicatorilor de performanță.  
39. Anual, până la 01 martie, Consiliul Audiovizualului depune la Comisia parlamentară 
de profil Raportul anual de activitate, precum și îl publică pe pagina sa web.  
40. Consiliul Audiovizualului publică pe pagina web rapoartele trimestriale de 
activitate.  
41. Consiliul Audiovizualului publică pe pagina web planul anual de achiziții.  

Secțiunea 4 ar deveni mai utilă, dacă în locul prevederilor și așa existente în CSMA, ar 
conține concretizări, de exemplu: 
P. 38. CA ține și actualizează: 
1) registrul furnizorilor de servicii media; 
2) registrul furnizorilor serviciilor de platformă de partajare a materialelor video; 
3) registrul distribuitorilor de servicii media; 
4) registrul declarațiilor politicii editoriale în reflectarea alegerilor; 
5) registrul rapoartelor anuale de activitate ale furnizorilor de servicii media; 
6) registrul acordurilor de cooperare (cu instituții interne, cu instituții externe); 
7) altele – care? Poate, a legislației, a studiilor, a rapoartelor de monitorizare? 
 
P.36. ar fi bine să dispună indicarea titlurilor, cel puțin, a deciziilor normative. Asta ar 
facilita accesibilitatea publicului la decizia căutată. Actualmente, pentru a ”găsi” o 
decizie concretă trebuie să le deschizi pe toate, până o găsești.  
P.38. poate fi concretizat – când publică Planul? ”Anual” nu indică exact. 
P.39. ar putea prevedea, de exemplu, structura Raportului, pe ce capitole-cheie se va 
pune accentul. Ar fi tare util și clar pentru acei care vor întocmi documentul. De 
asemenea, ar putea prevedea o prezentare publică a Raportului, până a-l depune la 
Parlament. Astfel, nu ne-am limita la o preluare mecanică a normei legale.  

Capitolul IV DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII  
42. Orice modificare a cadrului normativ în domeniu determină în mod obligatoriu 
modificarea corespunzătoare a prezentului Regulament.  

Capitolul, ca să răspundă rigorilor legale, dar și să adauge utilitate, necesită completări, 
cel puțin, pe următoarele aspecte: 
- cum este votat Regulamentul (cu unanimitate de voturi, ca să fie consens total sau 
cu majoritate absolută, ca să fie consens larg) 
- de când intră în vigoare (toate prevederile – de la o dată sau unele – în timp) 
- cum este pus în aplicare 
- cine răspunde de respectarea Regulamentului 
- ce se întâmplă, dacă Regulamentul nu-i respectat 
- cine, în ce condiții și cum poate iniția modificarea/revizuirea ori abrogarea 
Regulamentului 
- cum poate fi modificat Regulamentul. 
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Considerente vizând anexele: 
Fișa postului: 
- ar urma să fie una standard, nu dintre cele stufoase, cu obligații clare și exacte, stabilite în comun. 
- până a completa fișa fiecărui membru CA, este necesară o inventariere/contabilizare a tuturor activităților pe care urmează/trebuie să le realizeze CA într-o perioadă de timp. 
Apoi – activitățile sunt repartizate uniform și echitabil fiecărui membru CA. 
Eventuală Fișă de evidență a activității membrului CA___________________________ 

Atribuții CA  data contribuție personală în exercitarea atribuțiilor finalitate punctaj 

(1) Asigură dezvoltarea SMA în conformitate cu principiile comunicării 
audiovizuale prevăzute de prezentul cod. 

    

(2) Elaborează, dezbate public, aprobă, actualizează și pune în aplicare 
strategii de dezvoltare a serviciilor media audiovizuale pe termen mediu și 
lung. 

    

(3) Elaborează și supraveghează punerea în aplicare:     

a) a reglementărilor privind condițiile, criteriile și procedura de acordare, de 
prelungire, de modificare, de suspendare și de revocare a licențelor de emisie 
și a autorizațiilor de retransmisiune; 

    

b) a reglementărilor privind conținuturile SMA liniare și neliniare, precum și 
privind SPPMV; 

    

c) a reglementărilor privind comunicările comerciale audiovizuale;     

d) a reglementărilor privind regimul juridic al proprietății;     

e) a reglementărilor privind modul de desemnare a membrilor CSD și de 
examinare a raportului anual de activitate al acestuia - ?; 

    

f) a reglementărilor privind asigurarea accesului la SMA, privind informarea 
corectă, dreptul la replică, protecția minorilor și a persoanelor cu dizabilități, 
egalitatea de gen; 

    

g) a reglementărilor privind protejarea spațiului audiovizual național;     

h) a metodologiilor de monitorizare a conținuturilor SMA liniare și neliniare, 
precum și ale SPPMV; 

    

i) a metodologiilor de monitorizare a pluralismului audiovizual și a respectării 
normelor privind remedierea situațiilor referitoare la situația dominantă în 
formarea opiniei publice; 

    

j) a altor acte normative care asigură implementarea prevederilor prezentului 
cod; 

    

k) a normelor și procedurilor interne prevăzute la art.80 alin.(1).     

(4) Consiliul Audiovizualului:     

a) exercită controlul asupra modului în care FSM și DSM își îndeplinesc 
obligațiile asumate. Controlul asupra conținuturilor SMA și ale programelor 
audiovizuale este exercitat numai după furnizarea acestora, în conformitate 
cu art.7 alin.(5); 

    

b) elaborează și aprobă lista evenimentelor de importanță majoră;     

c) examinează și soluționează petițiile și sesizările privind activitatea FSM, 
furnizorilor SPPMV și a DSM, inclusiv cu privire la dreptul de autor și la 
drepturile conexe; 

    

d) elaborează și actualizează lista SMA libere la retransmisiune și a celor 
„must carry” și o publică pe pagina web oficială a CA; 
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e) cooperează cu instituții similare din alte state în vederea preluării și 
implementării celor mai bune practici și standarde internaționale în domeniul 
audiovizualului; 

    

f) cooperează cu alte autorități publice și instituții competente din RM în 
vederea aplicării legislației în domeniul audiovizualului; 

    

g) exercită atribuții prevăzute de Codul electoral și de alte acte normative;     

h) solicită FSM, furnizorilor SPPMV și DSM informațiile privind activitatea 
acestora, indicînd temeiul legal, scopul solicitării și termenul prezentării 
informației respective; 

    

i) inițiază și organizează activități de cercetare în domeniul audiovizualului, 
studii de piață, sondaje, studii de audiență și alte studii în vederea aplicării 
prevederilor legale din domeniu și, în acest scop, este în drept să contracteze 
instituții specializate în condițiile Legii nr.131/2015 cu privire la achizițiile 
publice; 

    

j) ține și actualizează registrul FSM, al furnizorilor SPPMV și al DSM.     

(5) Asigură transparența:     

a) proprietății și finanțării FSM și a DSM aflați în jurisdicția Republicii 
Moldova; 

    

b) tarifelor și a condițiilor privind utilizarea SMA;     

c) activității proprii.     
(6) În vederea exercitării atribuțiilor, CA emite acte normative, precum și 
reguli de conduită profesională cu caracter de recomandare. 

    

(7) Aplică sancțiuni în conformitate cu prezentul cod.     

(8) Exercită alte atribuții în conformitate cu prezentul cod.     
 

Explicații: 
- Fișa începe cu atribuțiile CA, deci, și ale fiecărui membru, date de lege 
- Compartimentul ”data” indică ziua în care a fost exercitată contribuția 
- Compartimentul ”Contribuție personală” este completat, în funcție de atribuția pe care a exercitat-o membrul CA de fiecare dată. Înscrierea se face în dreptul atribuției. Dacă 
activitatea nu se pliază exact pe vreo atribuție, este spațiul ”alte atribuții”. Condiția, ca activitatea să țină nemijlocit de scopul principal al CSMA. Este precizată contribuția – fie că-
i vorba de vreo elaborare de proiect de document, de vreo consultare, propunere, participare la vreun control sau la vreun eveniment public etc., etc. 
- Compartimentul ”Finalitate” indică rezultatul concret și real al contribuției personale. Unele activități pot avea finalitate, altele – ba. De exemplu, un membru CA a propus pentru 
agendă două chestiuni. Una a trecut, iar alta – nu. Finalitatea, în cazul dat, este o chestiune inclusă pe agenda ședinței.  
- Compartimentul ”punctaj” poate fi și poate să nu fie. Dacă rămâne, e bine de stabilit scala numerică și cum se dau puncte. E de la sine înțeles, că activitățile complexe (elaborări 
de regulamente, metodologii, îndrumare, studii etc.) merită punctaj mare, cele de complexitate medie și joasă – punctaj corespunzător. Atribuțiile CA pot fi clasificate în cele care 
”costă” 1-4 puncte; 5-7 și 8-10 puncte, iar fiecare membru CA ar ști cum să-și evalueze, prin punctaj, fiecare acțiune. De reținut, obține punctaj doar acțiunea care are finalitate. 
Este de lucru, dar ar fi o experiență nouă și interesantă.  
 
În cazul în care este acceptată sugestia, Fișa postului și Fișa de evaluare urmează a fi părți integrante ale Regulamentului. 
Ca Regulamentul să fie mai util, iar utilitatea contează cel mai mult în cazul dat, el ar urma să fie adoptat după ce sunt adoptate Strategia de dezvoltare și Planul de acțiuni ale CA 
pentru ca între toate aceste documente să existe concordanță deplină.  

** 
Ion Bunduchi,  
Expert APEL 
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ÎN ATENȚIA CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI  
AL REPUBLICII  MOLDOVA 

 

 

Experții Asociației Presei Electronice (APEL) au examinat proiectul Regulamentului cu privire la procedura și 

condițiile de acordare a dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex și/sau a frecvențelor radio prin 

concurs, publicat spre consultări publice, pe pagina web a Consiliului Audiovizualului, la data de 6 mai 2022. 

Necesitatea aprobării acestui regulament este prevăzută în Legea nr.60/2022 pentru modificarea unor acte normative în 

care se stipulează că autoritatea de reglementare, în termen de cel mult 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, 

va elabora și va aproba Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de acordare a dreptului de utilizare a sloturilor 

din multiplex și/sau a frecvențelor radio prin concurs și va iniția procedura de concurs.”  

Totodată, experții APEL vin cu următoarele propuneri: 

- Regulamentul să vizeze doar procedura și condițiile de acordare a dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex, 

respectiv, propunem eliminarea din document a capitolului III (Concursul pentru repartizarea frecvențelor radio);  

- Pentru acoperirea reglementară a acestei părți omise din documentul supus consultărilor publice, recomandăm 

examinarea proiectului de Regulament cu privire la acordarea licenței de emisie, elaborat de experții APEL, însoțit 

de anexele corespunzătoare (se anexează); 

- Denumirea documentului ar trebui să excludă sintagma ”prin concurs” deoarece serviciile media audiovizuale ale 

furnizorilor publici sunt incluse în multiplex fără concurs. Prin urmare, documentul ar trebui să aibă următoarea 

formulare: ”Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de acordare a dreptului de utilizare 

a sloturilor din multiplex”;  

- Documentul trebuie să prevadă expres că organizarea concursurilor se face pentru sloturile rămase libere din 

multiplex, adică, cei care sunt acum în multiplex rămân; 

- Documentul să prevadă câmpul de reglementare a multiplexelor. Deocamdată, nu este clar, procedura și condițiile 

de acordare a dreptului vizează toate multiplexele existente în prezent în R. Moldova și/sau planificate să 

funcționeze ori se referă doar la un anume multiplex?  

Propunerile, sugestiile și comentariile experților APEL au fost elaborate în cadrul proiectului „Dezvoltare strategică și 

consolidarea cadrului legal și de reglementare pentru mass-media independentă din Rep. Moldova”, implementat de APEL 

cu susținerea International Media Support (IMS). 

 
Cu deosebit respect,  
 
Vasile State,  
președinte APEL 
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                                                                                       REGULAMENT       

                                                               cu privire la acordarea licenței de emisie  

                                                                                       (proiect APEL) 

                                            

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE 

Articolul 1. Regulamentul privind acordarea licenței de emisie (denumit în continuare Regulament) este actul normativ care, în 
conformitate cu Codul serviciilor media audiovizuale (în continuare CSMA) şi cu alte acte legislative în vigoare, stabilește:  

a)  procedura, criteriile și condițiile de acordare a licențelor de emisie; 

b) conținutul licenței de emisie, drepturile și obligațiile deținătorului ei; 

c) modul de prelungire, reperfectare, suspendare și reluare a valabilității, și retragere a licenței;  

d)  modul de eliberare a copiilor şi duplicatelor, de ținere a dosarelor de licențiere și a registrelor de licențiere; 

e) controlul asupra respectării de către titularii de licență a conținutului licenței. 

 

Capitolul II. ACORDAREA  LICENȚEI 

Articolul 2.  Licența de emisie 

(1) Difuzarea unui serviciu media audiovizual liniar de un furnizor aflat sub jurisdicția Republicii Moldova se poate face doar în baza 
unei licențe de emisie acordate de Consiliul Audiovizualului (în continuare Consiliu) în condițiile legii. 

(2) Consiliul acordă licență de emisie pe două căi: prin concurs și fără concurs. 

a) prin concurs licența de emisie se acordă furnizorilor serviciilor media audiovizuale liniare pentru transmisiune prin utilizarea 
sloturilor în multiplexe, frecvențelor radio și canalelor TV analogice.  

 b) fără concurs licența de emisie se acordă furnizorilor  serviciilor media audiovizuale liniare pentru transmisiune prin distribuitorii de 
servicii media, prin satelit, prin alte rețele de comunicații electronice, decât cele indicate la lit.a). 

Articolul 3.  Concursul pentru acordarea licenței 

(1) Concursul pentru acordarea licenței de emisie pentru sloturile, frecvențele radio  și canalele TV analogice disponibile este anunțat 
de  Consiliu în baza avizului autorității administrației publice centrale de specialitate, însoțit de concluzia tehnică. 

(2) Anunțul Consiliului va include: 

a) condițiile (inclusiv nomenclatorul actelor pentru participare la concurs) și termenul limită pentru prezentarea solicitărilor;  

b) sloturile disponibile și  parametrii tehnici ai multiplexului indicați în concluzia tehnică a organului central de specialitate al 
administrației publice; 

c) frecvențele (grupuri de frecvențe) radio și canalele (grupuri de canale) TV cu parametrii: localitatea, puterea aparent radiată, 
reducerea puterii aparent radiate (după caz), polarizarea, înălțimea efectivă a antenei;  

d) specificarea pentru tipul/categoria de serviciu media audiovizual solicitat (după caz);  

e) criteriile de evaluare;  

f) termenul de valabilitate a licenței de emisie;  

g) taxa de stat pentru licența de emisie.   

Articolul 4. Nomenclatorul actelor de participare la concurs 

(1) Nomenclatorul actelor de participare la concurs va include:  

a) cererea-model de înscriere la concursul pentru obținerea licenței de emisie (conform modelului aprobat de Consiliu); 

b) copia Certificatului de înregistrare a întreprinderii, instituției, organizației;  

c) copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice eliberată de Agenția Servicii Publice referitor la administratorul 
întreprinderii și la genurile de activitate;  
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d) copia Statutului întreprinderii solicitante, autentificată în modul stabilit, cu anexarea tuturor modificărilor introduse pe parcurs;  

e) datele de identificare ale acționarilor și ale asociaților până la nivel de persoană fizică sau juridică, cu excepția acționarilor şi 
asociaților care sunt societăți pe acțiuni cu acțiuni la purtător sau listate la bursele de valori internaționale; 

f) proiectul editorial ce va conține:  

-declarația de politică editorială; 
-tipul serviciului media audiovizual: generalist, de știri, tematic; 
-conceptul de principiu (general) al tipului serviciului media audiovizual; 
-structura și volumul de emisie (în conformitate cu art. 4 alin. (1)-(10) și (12); art. 5; art. 6 alin. (1)-(6) și (8); art. 19 alin. (1)-(7) din 
CSMA); 
-grila săptămânală de programe (conform modelului aprobat de Consiliu); 
-publicul țintă din rândul consumatorilor de programe audiovizuale. 

g) proiectul financiar/planul de afaceri ce va conține:  

-argumente și dovezi convingătoare ce demonstrează sustenabilitatea economică și financiară a proiectului (confirmate prin acte 
justificative);  
-etapele de realizare a proiectului; 
-actul prealabil de procurare a tehnicii necesare sau de arendă a acesteia; 
-organigrama instituției și acte doveditoare despre experiența în domeniul audiovizualului a potențialului personal; 
-rezultatele studiului de piață care întemeiază interesul publicului  față de proiectul ce urmează să fie realizat;  
-alte elemente care să permită aprecierea fezabilității capacității de susținere financiară a proiectului;  

h) declarația pe propria răspundere privind participarea, directă sau indirectă, ori neparticiparea cu capital în fondurile statutare ale 
altor societăți din domeniul audiovizualului (în caz de participare sunt indicate cotele procentuale);  

j) declarația pe propria răspundere cu privire la transparența proprietății furnizorului de servicii media. 

k) denumirea și elementele de identificare audio și video pe suport electronic ale serviciului media audiovizual;  

(2) Nomenclatorul actelor de participare la concurs pentru titularii licenței de emisie participanți la concurs pentru extinderea ariei de 
emisie va include:  

a) cererea-model de înscriere la concurs (conform modelului aprobat de Consiliu);  

b) actele și datele (în conformitate cu prevederile alin.(1) lit.b)-k); 

c) rezultatele studiului de piață care demonstrează interesul populației din zona de extindere față de proiectul ce urmează să fie 
realizat;  

d) etapele de realizare a proiectului; 

Articolul 5. Cerințe pentru prezentarea actelor de participare la concurs 

(1) Actele depuse de solicitant trebuie să corespundă următoarelor cerințe:  

a) perfectate în limba română, culese la calculator, semnate la data elaborării lor;  

b) documentele stipulate în art.4 alin. (1) lit. b) și c) se prezintă împreună cu originalul (după verificare, se restituie solicitantului);  

c) documentele stipulate în art.4 alin. (1) vor fi însoțite de varianta scanată.  

Articolul 6. Procedura de recepționare și depozitare a actelor de participare la concurs 

(1) Recepționarea actelor de participare la concurs se efectuează pe parcursul a 30 de zile din ziua anunțării concursului pentru 
utilizarea sloturilor, frecvențelor radio și a canalelor TV în Monitorul Oficial al Republicii Moldova la sediul Consiliului pe adresa MD-
2012, mun. Chişinău, str. V. Pârcălab nr.46, e-mail: office@consiliuaudiovizual.md, http://www.audiovizual.md 

(2) În această perioadă de 30 de zile, solicitanții,  după necesitate, beneficiază de consultații necesare completării corecte a dosarelor, 
inclusiv de  remedierea neregularităților constatate. 

(3) A doua zi după încheierea perioadei de recepționare a actelor de participare la concurs, Consiliul va da publicității pe pagina sa lista 
participanților la concurs în ordinea depunerii dosarelor. 

(4) Actele de participare la concurs nu sunt recepționate în cazul când: 

a) au fost depuse (semnate) de o persoană care nu dispune de împuternicirile respective; 

mailto:office@consiliuaudiovizual.md
http://www.cca.md/
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b)au fost prezentate cu nerespectarea cerințelor prevăzute de art.4 și art.5 din prezentul regulament;  

c) în  cazul depășirii termenului limită de prezentare . 

(5) Actele de participare la concurs recepționate se înregistrează în Registrul de evidență a cererilor pentru eliberarea licențelor de 
emisie ;  

(6) Solicitantului i se eliberează o recipisă care confirmă recepționarea cererii și a actelor de participare la concurs.  

(7) Actele de participare la concurs se păstrează: 

a) pentru participantul câștigător al concursului, în dosarul titularului de licență pe perioada întregii sale activități; 

b) pentru participantul  care a pierdut concursul, în arhiva Consiliului pe perioada unui an. 

(8) Actele de participare la concurs care nu sunt recepționate sunt înapoiate solicitantului. 

Articolul 7.Condiții de desfășurare a concursului pentru acordarea licenței 

(1) Concursul, anunțat de Consiliu, are loc în cel mult 20 de zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a actelor de 
participare la concurs și se desfășoară public, cu preavizarea solicitantului. 

(2) Actele solicitanților prezentate la concurs sunt examinate ( expertizate) și însoțite de o notă informativă alcătuită de către direcția 
de profil a Consiliului și prezentate Consiliului în timp util până la ședința publică. 

(3) În cazul imposibilității participării la concurs, solicitantul poate mandata o persoană care, la necesitate să poată oferi membrilor 
Consiliului informații cu privire la proiectul editorial și financiar. 

(4) Membrii Consiliului examinează dosarele în conformitate cu criteriile de evaluare. 

Articolul 8. Criteriile de evaluare a actelor participanților la concurs 

(1) Criteriile de bază pentru evaluarea actelor sunt: 

a) corespunderea proiectului editorial la legislația națională și la bunele practici și standarde internaționale;  

b) contribuția proiectului editorial la asigurarea pluralismului audiovizual extern și intern (diversitate  de furnizori de servicii media şi 
de servicii media audiovizuale );  

c) corespunderea proiectului editorial specificării pentru tipul/categoria de serviciu media audiovizual solicitat la concurs; 

d) ponderea programelor audiovizuale locale proprii (media zilnică în ore) în grila de programe;  

e) ponderea programelor audiovizuale achiziționate (în procente) în grila de programe: 

 - de la producători autohtoni; 

 - de la producători străini. 

f) ponderea operelor audiovizuale europene (în procente) în volumul total de emisie al serviciului media audiovizual;  

g) ponderea (în procente) a programelor audiovizuale locale difuzate în limba română;  

h) transparența proprietății.  

i) performanța echipamentului și tehnologiilor audiovizuale aflate în dotare sau preconizate spre utilizare (confirmată prin acte 
doveditoare); 

j) volumul și originea investițiilor preconizate pentru realizarea proiectului (confirmate  prin acte doveditoare);  

k) accesul persoanelor cu deficiențe de văz sau de auz la serviciul de programe. 

(2) Un avantaj  în procesul de evaluare a actelor participanților la concurs constituie:  

a) contribuția proiectului editorial la asigurarea pluralismului audiovizual intern pentru  tipul/categoria de serviciu media audiovizual 
solicitat la concurs (diversitate de programe audiovizuale în cadrul  aceluiași serviciu media audiovizual); 

b) prezența programelor instructiv-educative, artistice și pentru copii (procentual în volumul total de emisie);  

c) prezența programelor de promovare a culturii naționale, a minorităților naționale, precum și a culturii universale (procentual în 
volumul total de emisie);  

d) prezența programelor privind modul sănătos de viață, combaterea discriminării și violenței (procentual în volumul total de emisie);  



 
Pag. 5 din 19 

 

e) prezența programelor destinate diverselor categorii sociale (procentual în volumul total de emisie);   

Articolul 9. Acordarea licențelor de emisie fără concurs 

(1) Licențele de emisie pentru difuzarea serviciilor media audiovizuale prin orice alte mijloace de telecomunicații decât cele 
radioelectrice terestre se eliberează prin decizia Consiliului, fără concurs: 

a) pentru obținerea licenței, solicitantul ori persoana mandatată depune fizic/on-line o cerere-model. (conform modelului aprobat de 
CA); 

b) la cererea de eliberare a licenței se anexează actele prevăzute la art.4 alin. (1) al prezentului Regulament. 

(2) Actele depuse de solicitant trebuie să corespundă cerințelor prevăzute în art.5, alin(1), lit. a)-c) din prezentul Regulament. 

(3) Actele depuse de solicitant, în cazul când ele corespund cerințelor prevăzute în art.5, alin(1), lit. a)-c) sunt înregistrate în Registrul 
de evidență a cererilor pentru eliberarea licențelor de emisie:  

a) solicitantului i se eliberează o recipisă prin care se confirmă recepționarea setului respectiv de documente; 

b) materialele prezentate și înregistrate sunt examinate  (expertizate) și  însoțite de o notă informativă alcătuită de către direcția de 
profil a Consiliului. 

(4) Cererea solicitantului privind acordarea licenței de emisie este examinată de către Consiliu în termen de 30 de zile de la 
înregistrarea actelor. 

(5) Criteriile pentru acordarea licenței de emisie fără concurs sunt cele prevăzute în art.8. al prezentului Regulament. 

(6) Licența de emisie acordată fără concurs nu se prelungește de drept.  

Articolul 10. Acordarea dreptului de utilizare a slotului în multiplex fără concurs 

(1) Dreptul de utilizare fără concurs a slotului în multiplexul cu acoperire națională se acordă: 

a) furnizorului public național de servicii media  – Compania „Teleradio-Moldova” și furnizorului public regional de servicii media – 
Compania „Gagauziya Radio Televizionu”; 

b) furnizorului străin de servicii media în cazul în care dreptul de a retransmite aceste servicii pe teritoriul Republicii Moldova este 
prevăzut de un tratat internațional la care Republica Moldova este parte, iar  capacitatea disponibilă a multiplexului este nesolicitată. 

 

Capitolul III. CONȚINUTUL LICENȚEI  

Articolul 11. Licența de emisie conține datele prevăzute în art.25, alin.(4), lit.a)-n) din CSMA. 

 

Capitolul IV.     PERFECTAREA ȘI ELIBERAREA LICENȚEI 

Articolul 12. Perfectarea licenței 

(1) Licența de emisie se perfectează în termen de 10 zile lucrătoare din ziua semnării deciziei de eliberare a licenței.  

(2) Licența de emisie este valabilă din data indicată în document, care nu poate fi anterioară datei publicării deciziei Consiliului în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova 

Articolul 13. Eliberarea licenței 

(1) Licența de emisie este eliberată la prezentarea documentului care confirmă achitarea taxei pentru licență. 

(2) Actul justificativ pentru achitarea taxei de licență este copia de pe decizia Consiliului cu privire la acordarea licenței de emisie  
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

(3) Dacă solicitantul de licență nu a prezentat, în termen de 30 de zile de la data înmânării copiei de pe decizia Consiliului, documentul 
ce confirmă achitarea taxei pentru eliberarea acesteia sau nu s-a prezentat pentru a i se elibera licența perfectată, Consiliul este în 
drept să anuleze propria decizie, licența perfectată fiind declarată nevalabilă. 

 

Capitolul V. DREPTURILE TITULARULUI DE LICENȚĂ 

Articolul 14. Drepturi și libertăți editoriale 
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(1) Titularul licenței de emisie își desfășoară activitatea  în conformitate cu conținutul licenței și prevederile CSMA.  

(2) Cenzura de orice tip asupra serviciilor media audiovizuale este interzisă.  

(3) Este interzisă imixtiunea de orice tip în conținutul, forma sau în modalitățile de creare şi prezentare a programelor audiovizuale  
din partea oricăror persoane sau autorități publice; 

(4) Nu constituie imixtiune reglementările Consiliului adoptate în conformitate cu prezentul Regulament și legislația în vigoare. 

Articolul 15.Drepturi și libertăți economice 

(1).Titularul licenței de emisie are dreptul:  

a) să difuzeze comunicări comerciale audiovizuale în schimbul unei plăți ori retribuții similare sau în scopul autopromovării; 

b) să achiziționeze, în condițiile legii,  programe audiovizuale din țară și de peste hotare, în scopul completării și asigurării diversității 
propriilor servicii de programe audiovizuale;  

c) să permită sau să interzică retransmisia programelor sale, copierea, tirajarea și vânzarea înregistrărilor programelor ce-i aparțin; 

d) să realizeze programe audiovizuale în coproducție; 

e) să-și comercializeze produsele pe piața audiovizuală. 

(2)Furnizorul de servicii media este liber să activeze într-un regim juridic al proprietății care să-i asigure eficientă economică, cu 
condiția să nu genereze apariția situațiilor dominante în formarea opiniei publice. 

 

Capitolul VI. OBLIGAȚIILE TITULARULUI DE LICENȚĂ 

(1)Titularul de licență are obligația: 

a) să respecte  conținutul licenței și principiile comunicării audiovizuale prevăzute în CSMA; 

b) în termen de cel mult 6 luni de la data obținerii licenței de emisie, va solicita licența de utilizare (după caz Declarația Informativă-
Tip), după executarea condițiilor tehnice prevăzute de procedura de eliberare și modificare a licenței de utilizare, elaborată de 
autoritatea care reglementează activitatea în domeniul comunicațiilor electronice și tehnologiei informației și coordonată cu Consiliul;  

c) în termen de 5 zile de la recepționarea licenței de utilizare sau a Declarației Informative-Tip să depună la Consiliul copia 
licenței de utilizare sau a Declarației Informative-Tip; 

d) să înștiințeze în scris Consiliul, cu cel puțin 72 de ore înainte de prima transmisie, despre începutul emisiei;  

e) să publice pe propriile pagini web și să prezinte Consiliului, anual, până la data de 1 februarie, un raport de activitate, conform 
modelului aprobat de către Consiliu. 

f)să achite taxa pentru eliberarea/ prelungirea/ reperfectarea/ eliberarea duplicat a licenței în termen de 30 de zile de la data 
înștiințării; 

g) să asigure protecția dreptului de autor și a drepturilor conexe și să prezinte la solicitarea Consiliului, contractele încheiate cu 
deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe;  

h) să  permită reprezentanților împuterniciți de Consiliu accesul în spațiile în care aceștia își desfășoară activitatea, să ofere condiții de 
vizionare a grilei de programe media audiovizuale sau să pună la dispoziție documentele solicitate şi înregistrările programelor 
audiovizuale difuzate; 

i) să comunice publicului motivele și obiectul sancțiunii în modul indicat de Consiliu în decizia privind aplicarea sancțiunii; 

j) să informeze Consiliul, în termen de 24 de ore, despre cauzele stopării emisiei, cu indicarea termenelor de relansare a acesteia.  

 

Capitolul VII. DREPTURILE AUTORITĂȚII EMITENTE A LICENȚEI 

 Articolul 16. Dreptul de control 

(1) Consiliul asigură controlul privind:   

a) aplicarea prevederilor prezentului regulament;  

b) respectarea angajamentelor asumate de furnizorii de servicii media în conținutul licenței de emisie; 
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c) corespunderea conținuturilor serviciilor media audiovizuale furnizate de titularii de licență prevederilor CSMA; 

d) comunicările comerciale audiovizuale; 

e) regimul juridic al proprietății furnizorilor de servicii media; 

f) remedierea situațiilor referitoare la situația dominantă în formarea opiniei publice. 

(2) Controlul de către Consiliu asupra conținuturilor serviciilor media audiovizuale și ale programelor audiovizuale este exercitat numai 
după difuzarea acestora. 

Articolul 17. Dreptul de acces 

(1) Angajații împuterniciți ai Consiliului au acces: 

a) la documente și materiale ce vizează activitatea titularului de licență în calitatea lui de furnizor al serviciilor media audiovizuale;  

b) la audierea și vizionarea tuturor programelor audiovizuale ale titularului de licență;  

c) în incinta sediului în care își desfășoară activitatea titularul de licență și la sistemele tehnice utilizate de el pentru difuzarea serviciilor 
media audiovizuale. 

(2) Angajații împuterniciți ai Consiliului pot solicita și primi fără obstacole informația necesară și explicațiile de rigoare doar în limita 
prevederilor prezentului Regulament și CSMA. 

 

Capitolul VIII.  PRELUNGIREA LICENȚEI  

Articolul 18. Prelungirea la solicitare 

(1) La solicitarea furnizorului de servicii media, licența poate fi prelungită pentru un nou termen, cu respectarea cumulativă a 
următoarelor condiții:  

a) furnizorul de servicii media a depus cererea de prelungire a valabilității licenței de emisie în termenul prevăzut la art.26 alin. (1) din 
CSMA;  

b) furnizorul de servicii media a respectat conceptul de principiu (general), tipul și structura serviciului media audiovizual prevăzute în 
conținutul licenței de emisie;  

c) furnizorul de servicii media nu a fost sancționat de către Consiliu pentru încălcări grave în urma cărora licența de emisie a fost 
suspendată pentru o perioadă de la 30 la 60 de zile.  

(2) Consiliul adoptă decizia de prelungire a valabilității licenței de emisie sau de respingere a cererii de prelungire, cu cel puțin 60 de 
zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost acordată licența respectivă. 

(3) Licența de emisie se consideră prelungită de drept, în cazul în care Consiliul nu a adoptat o decizie în termenul prevăzut la alin. (2), 
privind prelungirea valabilității licenței de emisie sau privind respingerea cererii respective.  

(4)Termenul licenței prelungite  devine valabil din data expirării termenului anterior pentru care licența a fost acordată. 

(5) Cuantumul taxei pentru licența de emisie prelungită se percepe în mărimea taxei pentru eliberarea licenței de emisie.  

(6) Dacă cererea de prelungire a valabilității licenței de emisie a fost respinsă, slotul din multiplex, frecvența sau canalul sunt scoase 
la concurs după expirarea termenului pentru care a fost acordată licența respectivă.  

(7) Furnizorul de servicii media a cărui cerere de prelungire a valabilității licenței de emisie nu a fost acceptată este în drept să conteste 
decizia Consiliului în instanța de judecată. În acest caz, Consiliul  va acționa în funcție de hotărârea judecătorească rămasă definitivă. 

Articolul 19. Nesolicitarea prelungirii 

(1) Dacă prelungirea valabilității licenței de emisie nu a fost solicitată, slotul din multiplex, frecvența sau canalul sunt scoase la concurs 
cu 3 luni înainte de expirarea termenului pentru care a fost acordată licența respectivă.  

 

Capitolul IX. REPERFECTAREA LICENȚEI 

Articolul 20. Temeiuri pentru reperfectarea licenței  

(1) Temeiuri pentru reperfectarea licenței sunt: 

a) schimbarea numelui sau a denumirii titularului licenței;  
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b) modificarea unor date reflectate în conținutul licenței, fără a căror actualizare însă nu poate fi identificată legătura dintre actul 
permisiv, obiectul actului şi titular. 

Articolul 21. Procedura de reperfectare a licenței 

(1) La apariția temeiurilor pentru reperfectarea licenței, titularul acesteia este obligat, în termen de 10 zile, să depună la Consiliu o 
cerere de reperfectare a licenței împreună cu originalul licenței care necesită reperfectare și documentele (sau copiile de pe acestea, 
autentificate de notar sau de organul care le-a eliberat) ce confirmă necesitatea modificărilor în cauză.  

(2) Consiliul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare a licenței și a documentelor anexate la aceasta, 
adoptă decizia privind reperfectarea licenței de emisie.  

(3) Licența reperfectată se eliberează pe același formular sau, după caz, pe un formular nou, ținându-se cont de modificările indicate 
în cerere. 

 (4) Licența se consideră reperfectată prin aprobare tacită dacă Consiliul nu notifică în scris solicitantului, în termenul prevăzut la  alin. 
(2), respingerea cererii de reperfectare. 

(5) În perioada examinării cererii de reperfectare a licenței, titularul îşi poate continua activitatea în baza declarației pe proprie 
răspundere, depusă la Consiliu concomitent cu cererea de reperfectare. 

(6) Termenul de valabilitate a licenței reperfectate nu poate depăși termenul de valabilitate indicat în licența de până la reperfectare.  

(7) La reperfectarea licenței, prin decizia Consiliului, licența precedentă se declară nevalabilă, modificările respective se introduc în 
registrul licențelor. 

(8) Plata pentru licența reperfectată se percepe în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare. 

(9) Temei pentru respingerea cererii de reperfectare a licenței este depistarea de către Consiliu a unor date neveridice în informația 
prezentată sau  declarată de solicitant. 

 

Capitolul X. SUSPENDAREA ȘI RELUAREA VALABILITĂȚII LICENȚEI 

Articolul 22. Temeiuri pentru suspendarea licenței  

(1) Drept temei pentru suspendarea licenței servesc:  

a) cererea titularului de licență privind suspendarea acesteia; 

b) neachitarea, în termenul stabilit de lege, a taxei anuale  pentru  licență conform art.20, alin.(2) lit.b) din legea nr.451; 

c) aplicarea răspunderii administrative în condițiile art. 84 alin. (10) din CSMA.  

 Articolul 23. Modalitatea de suspendare 

(1) Decizia privind suspendarea licenței se adoptă de consiliu în termen de 15 zile lucrătoare de la data stabilirii temeiurilor și se aduce 
la cunoștința titularului de licență în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei. 

(2) Termenul de suspendare a licenței nu poate depăși 2 luni.  

(3) La cererea titularului licenței de emisie termenul de suspendare a licenței poate fi extins dar nu va depăși 6 luni.  

Articolul 24. Condițiile de reluare a valabilității licenței 

(1) Decizia privind reluarea valabilității licenței se adoptă de către Consiliu: 

a) în temeiul cererii titularului de licență privind reluarea licenței pentru circumstanța prevăzută la art.1. alin.(1), în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data primirii cererii titularului de licență;  

b) în temeiul informației titularului de licență în scris în adresa Consiliului despre lichidarea circumstanțelor care au dus la suspendarea 
licenței; 

c) în temeiul deciziei definitive a instanței de judecată. 

(2) Decizia se aduce la cunoștință titularului de licență în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia de către Consiliu.  

(3) Termenul de valabilitate a licenței nu se prelungește pe perioada de suspendare a acesteia. 

 

Capitolul XI. PENALITĂȚI ȘI RETRAGEREA LICENȚEI 
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Articolul 25. Penalități 

(1) Supravegherea respectării prevederilor prezentului regulament precum şi controlul îndeplinirii obligațiilor şi a deciziilor adoptate 
în temeiul lui revin Consiliului. 

(2) Pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament, a prevederilor CSMA, Consiliul aplică sancțiuni stabilite individual, în funcție 
de gravitatea încălcării, de efectele acesteia, precum şi de frecvența încălcărilor comise în ultimele 12 luni, în conformitate cu art.84 
al CSMA. 

Articolul 26. Retragerea licenței de emisie  

(1) Licența de emisie se retrage în următoarele cazuri: 

a) furnizorul de servicii media notifică Consiliul despre renunțarea la difuzarea serviciului media audiovizual;  

b) furnizorul de servicii media nu a început emisia în termen de 6 luni de la eliberarea licenței de emisie în sistem analog și în termen 
de  o lună – în sistem digital terestru; 

c) furnizorul de servicii media nu a plătit taxa pentru licența de emisie, stabilită în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind 
reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, după ce a fost avertizat de 2 ori, în scris, de către Consiliu; 

d) furnizorul de servicii media a prezentat Consiliului informații false, care au condus la încălcarea regimului juridic al proprietății în 
domeniul serviciilor media audiovizuale;  

e) furnizorul de servicii media a refuzat să prezinte sau nu a prezentat din alte motive Consiliului informații privind regimul juridic al 
proprietății în domeniul serviciilor media audiovizuale; 

f) furnizorul de servicii media a încălcat în mod repetat prevederile art. 11 alin. (2) și ale art. 17 din CSMA după ce i-au fost aplicate 
gradual sancțiunile prevăzute la art. 84 alin. (9) din CSMA.  

Articolul 27. Procedura de retragere a licenței 

(1) În termen de 15 zile lucrătoare, începând cu data stabilirii temeiurilor, Consiliul în ședință publică dezbate și adoptă decizia privind 
retragerea licenței și, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei, o aduce la cunoștința titularului de licență și o publică 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

(2) Furnizorul de servicii media își încetează emisia din ziua intrării in vigoare a deciziei Consiliului privind retragerea licenței de emisie. 

(3) Mențiunea referitoare la data și numărul deciziei privind retragerea licenței se înscrie în registrul actelor normative.  

(3) În cazul retragerii licenței, taxa pentru licență nu se restituie.  

(4) Furnizorul de servicii media este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a deciziei de retragere a 
licenței, să depună la Consiliu originalul licenței retrase. 

(5) Furnizorul de servicii media căruia i s-a retras licența poate să depună o nouă cerere de acordare a licenței pentru același gen de 
activitate numai după expirarea a 12 luni de la data depunerii la Consiliu a licenței retrase.  

 

Capitolul XII. DISPOZIȚII FINALE  

Articolul 28. Prezentul regulament intră în vigoare după adoptarea de către CA, avizarea de către autoritățile publice interesate, 
efectuarea expertizei juridice a Ministerului Justiției și publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Articolul 29. Prezentul regulament este obligatoriu pentru furnizorii de servicii media și solicitanții licențelor de emisie. 

Articolul 30. Licența de emisie nu poate fi cesionată. 

Articolul 31. Orice modificare a cadrului normativ în domeniu determină în mod obligatoriu modificarea corespunzătoare a prezentului 
Regulament. 

** 

Experții APEL: 
Ion Bunduchi, 
Alexandru Dorogan, 
Vasile State 
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 ANEXE LA REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA ACORDAREA LICENȚEI DE EMISIE 

1. Cererea de eliberare/ prelungire/ modificare/ a licenței de emisie (Anexa nr. 1).  

2. Nomenclatorul actelor pentru eliberarea licenței de emisie (Anexa nr. 2).  

3. Structura serviciului media audiovizual (Anexa nr. 3).  

4. Grila de programe săptămânale pentru serviciile media de televiziune și radiodifuziune sonoră (Anexa nr. 4). 

5. Declarația pe proprie răspundere cu privire la asigurarea transparenței proprietății furnizorului de servicii media (Anexa nr. 5). 

 

                                                                                                                                                          (Anexa nr. 1).  

                   CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI  
 

MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Pârcălab nr.46  
  tel.:(+373 22) 27 75 51 fax.:(+373 22) 27 74 71  
                                        

e-mail: office@consiliuaudiovizual.md, 
http://www.audiovizual.md 

  

ÎNREGISTRARE CA 

Nota Bene! Cererea se completează la calculator. 

  

Către, 

  

CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI 

  

Persoana juridică/fizică ______________________________________, solicită prin prezenta: 
  

  acordare licență de emisie 

  

  radio    televiziune 

  

Modalitatea de difuzare:   prin eter   satelit   multiplex   alte rețele de comunicații electronice  

  

  modificare licență de emisie  

  

nr. ______________ din data de _____________ eliberată la data de ____________________ 
  

  prelungire licență de emisie 
  
nr. ______________ din data de _____________ eliberată la data de ____________________ 

mailto:office@consiliuaudiovizual.md
http://www.cca.md/
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I. Date necesare identificării și comunicării eficiente cu solicitantul: 

  

Denumirea/numele solicitantului ________________________________________________ 
  

1. Adresa completă a sediului legal al societății/organizației______________________________________ 
2. Adresa juridică 

Tel.: ___________________ Mobil: ____________________ Fax: ______________________ 
Pagina internet: __________________ Adresa e-mail: _______________________________  

  
Actele juridice ale societății/organizației: 

  
2. Certificatul de înregistrare a societății/organizației nr.____________ din data ____________________ 
3. Actul constitutiv al societății/organizației:__________________________________________________ 
4. Cota de participare a asociaților în societatea comercială solicitantă sau după caz în alta societate comercială 
deținătoare de licență de emisie în domeniul serviciilor media audiovizuale aflate sub jurisdicția Republicii Moldova: 
___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

  

5. Numele și prenumele solicitantului: ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

  

6. Adresa completă a solicitantului: ______________________________________________ 
Tel.: ___________ Mobil: ___________ Fax: ___________ Adresa e-mail: _______________  

  

7. Numele și prenumele persoanelor responsabile de conducerea societății/organizației: _____________ 
____________________________________________________________________________ 
Tel.: ___________ Mobil: ___________ Fax: ___________ Adresa e-mail: _______________ 

  

9. Nume persoane care își asumă responsabilitatea editorială: _________________________ 
____________________________________________________________________________ 

  

Tel.: ___________ Mobil: ___________ Fax: ___________ Adresa e-mail: _______________  

  

II. Date despre furnizorul de servicii media: 
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1. Tipul serviciului media audiovizual:   radio   televiziune 
  
2. Modalitatea de difuzare:  

  prin eter  

  satelit  

  multiplex  

  alte rețele de comunicații electronice  

  
3. Localitatea _________________________________________________________________ 
  
4. Zona de difuzare: ___________________________________________________________ 

(Pentru fiecare serviciu se vor menționa: localitatea/localitățile, regiunile geografice de recepție)  
  
5. Licența de emisie: nr. _______________ din data de _______________ eliberată la data de 
____________________________________________________________________________ 
  
6. Frecvența/Canal: ____________________________________________________________ 
  
7. Denumirea furnizorul de servicii media:  

  actuală: _____________________ 

  solicitată: ____________________ 

  
8. Datele de identificare a serviciului media audiovizual (se sigla serviciului, prezentată grafic și pe suport electronic 
color, în cazul serviciilor de televiziune, respectiv, semnalele sonore de identificare înregistrate pe suport electronic, 
în cazul serviciilor de radiodifuziune sonoră)  
  
9. Adresa juridică:  

  actuală: _____________________________________________________________ 

  solicitată: ____________________________________________________________ 

  
9.1. Adresa electronică a furnizorului de servicii media prin intermediul căreia va fi informat despre ședințele 
Consiliului Audiovizualului, în conformitate cu art.83 alin.(7) din Codul serviciilor media audiovizuale 
________________________________________________________________________________________ 
  
10. Amplasament stație de emisie:  

  actual: _____________________ 

  solicitat ____________________ 

  
11. Licența de emisie: nr. _________________ din data de ____________________________ 
  
12. Licența de utilizare/Declarația informativă-tip: nr. __________________________________ 
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eliberată la data de _____________________________________________________________ 
  
13. Tipul serviciului media audiovizual:  

  generalist  

  de știri  

  tematic – domeniul: __________________________ 

  
14. Orarul de difuzare (numai pentru producția proprie) în conformitate cu art.4 alin.(4) din Codul serviciilor media 
audiovizuale:  

Luni: ____________________________________________________ 

Marți: ___________________________________________________ 

Miercuri: ________________________________________________ 

Joi: ____________________________________________________ 

Vineri: __________________________________________________ 

Sâmbătă: ________________________________________________ 

Duminică: _______________________________________________ 

  
15. Mențiuni speciale: __________________________________________________________ 

(după caz, orarul și limba de difuzare a emisiunilor dedicate minorităților naționale)  
  
16. Date tehnice privind difuzarea serviciului media audiovizual:  
16.1. Frecvența solicitată: __________ MHz, PAR (dBW) = ___________, Hef (m) =________, 
Localitatea _________ Canalul TV: ________________ PAR (dBW), Azimuturile sectorului de 
reducere PAR (grade)/(dBW) _______________, Hef max. (m)_______________, Polarizarea 
semnalului _____________________________, Localitatea ____________________________ 
17. Se va atașa delegația de mandatare a reprezentantului. 

  

Data 

  

  

Semnătura administratorului 

  

  

Autentificarea  

  

  

 

 

 

 

Anexa nr.2 
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Nomenclatorul actelor pentru eliberarea licenței de emisie 

 1. Cererea de eliberare a licenței de emisie (conform modelului); 

2. Copia Certificatului de înregistrare a întreprinderii, instituției, organizației solicitantului;  

3.Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice eliberată de Agenția Servicii Publice referitor la administratorul 
întreprinderii și la genurile de activitate;  

 4. Copia Statutului întreprinderii solicitante, autentificată în modul stabilit, cu anexarea tuturor modificărilor introduse pe parcurs;  

5. Datele de identificare ale acționarilor și ale asociaților până la nivel de persoană fizică sau juridică, cu excepția acționarilor și 
asociaților care sunt societăți pe acțiuni cu acțiuni la purtător sau listate la bursele de valori internaționale; 

6.  Structura serviciului media audiovizual (conform modelului), inclusiv varianta electronică;  

7. Proiectul editorial al solicitantului: declarația de politică editorială, scopurile, sarcinile, conținutul și durata programelor propuse, 
etapele de realizare a proiectului, organigrama instituției, publicul țintă pentru serviciul de programe audiovizuale. 

8. Grila săptămânală de programe: denumirea emisiunilor, timpul de difuzare, tematica, limba de difuzare (conform modelului);  

9. Proiectul financiar/plan de afaceri ce va conține: argumente și dovezi convingătoare ce demonstrează sustenabilitatea economică 
și financiară a proiectului, sursele de finanțare și originea lor (confirmate prin acte justificative); 

10. Organigrama instituției și acte doveditoare despre experiența în domeniul audiovizualului a potențialului personal; 

11. Copia de pe contractul de procurare a tehnicii necesare sau de locațiune a acestora, alte date care confirmă potențialul tehnic al 
solicitantului; 

12. Declarația privind participarea, directă sau indirectă, ori neparticiparea cu capital în fondurile statutare ale altor societăți din 
domeniul audiovizualului (în procente);  

13. Declarația pe proprie răspundere a solicitantului cu privire la asigurarea transparenței proprietății, însoțită de copia de pe actul 
de identitate al proprietarului beneficiar (conform modelului);  

14. Denumirea potențialului furnizor de servicii media, datele de identificare (înregistrarea semnalelor sonore pentru radiodifuziune 
sonoră sau imaginea video a siglei pentru TV). 

 Notă: 

• Actele se prezintă în limba română (dactilografiate), fiind semnate de administratorul întreprinderii sau persoana mandatată.  
•  Materialele trebuie să fie semnate, ștampilate, indicându-se data perfectării lor.  
• Angajatul Consiliului care recepționează documentele înmânează solicitantului recipisa respectivă. 

 

 

 

Anexa nr.3 
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CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI 

MD-2012, Chișinău, str. V. Pârcălab nr.46 

Tel.:(+373 22) 27-75-51, fax:(+373 22) 27-74-71 

e-mail: office@consiliuaudiovizual.md, http://www.audiovizual.md 

ATENȚIE! Formularul se completează cu litere de tipar. Dacă unele spații sunt insuficiente, adăugați informațiile pe o 

pagină albă, precizând rubricile la care se referă!  

  

STRUCTURA SERVICIULUI MEDIA AUDIOVIZUAL  

  

A. Datele de identificare solicitant/titular licență de emisie 

  

A.1. Solicitant/Titular de licență: ___________________________________________ 

A.2. Denumirea furnizorului de servicii media: _______________________________ 

  

B. Conceptul de principiu și structura serviciului media audiovizual  

  

B.1. Tipul serviciului media audiovizual: 

  generalist  

  de știri  

  tematic – domeniul: __________________________ 

 

B.2. Structura grilei de programe săptămânale  

(Se calculează din volumul total de emisie săptămânală) 

Total ore de emisie săptămânală ________)  

 Producție proprie: ____% 

Programe audiovizuale locale realizate în exclusivitate de furnizorul de servicii media ____% 

Programe audiovizuale locale realizate în coproducție și cu contribuția furnizorului de servicii media ____%  

  

mailto:office@consiliuaudiovizual.md
http://www.cca.md/
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Producții audiovizuale ale altor producători: ____% 

Programe audiovizuale realizate de producători independenți aflați sub jurisdicția Republicii Moldova ____% 

Programe audiovizuale realizate de producători ce provin din statele membre ale Uniunii Europene ____% 

Programe audiovizuale realizate de producători ce nu provin din statele membre ale Uniunii Europene ____%  

  

Programe retransmise/preluate/achiziționate: ____% 

Realizate de alți furnizori de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova ____% 

Realizate de furnizori de servicii media ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova: ____% 

  

B.3. Opere europene  

(Se calculează raportat la timpul total de emisie pe săptămână prin scăderea timpului alocat știrilor, evenimentelor 

sportive, jocurilor, publicității serviciilor teletext și teleshopping)  

  

Procente rezervate operelor audiovizuale europene: ____%  

Procent rezervat operelor audiovizuale europene realizate de către furnizor: _____________% 

Procent rezervat operelor audiovizuale europene create de producători independenți din Republica Moldova: 

__________________________%.  

Procent rezervat operelor audiovizuale europene ce provin din statele membre ale Uniunii Europene: 

____________% 

B.4. Structura lingvistică a programelor audiovizuale: 

(Se calculează raportat la timpul total de emisie pe săptămână) 

Programe audiovizuale locale în limba română ____________% 

Programele audiovizuale transmise în alte limbi  însoțite de traducere în limba română (dublare, sonorizare și/sau 

subtitrare ____________% 

        

B.5. Structura serviciului media audiovizual pe tipuri de programe:  

(Estimarea se efectuează pentru un interval de o săptămână)  
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- Programe informative și analitice ____%  

- Programe educaționale și culturale ____%  

- Filme (artistice, documentare, animație) ____%  

- Muzică (în cazul posturilor TV – clipuri muzicale neîncadrate în emisiuni) ____%  

- Alte tipuri de emisiuni ____%  

- Teleshopping, sponsorizare ____%  

- Publicitate ____% 

- Promo ____% 

 Notă: 

1) Programe informative și analitice – care aduc la cunoștință publicului evenimentele din actualitatea cotidiană: 

buletine de știri, informații și comentarii, comunicate, reportaje din țară și din străinătate, proteste, talk-show-uri 

informativ-analitice, știri sportive, date meteo, știri culturale, revista presei. Alte programe de informare, axate pe 

probleme politice – viața parlamentară, activitatea partidelor politice, probleme economice, științifice sau sociale ori 

pe evenimente speciale – sub formă de dezbatere, ședințele organelor administrației publice locale și centrale. 

2) Programe educaționale – destinate, în special, procesului de instruire, în care elementul cognitiv joacă un rol 

important (programe școlare, universitare).  

3) Programe culturale – programe destinate, în principal, stimulării curiozității artistice și/sau intelectuale, 

reprezentații culturale, activități culturale în sine (concerte, spectacole), programe destinate îmbogățirii cunoștințelor 

publicului (într-un mod nedidactic) în diverse domenii ale culturii, afișa (agenda) culturală. 

4) Muzică – (segmente de muzică în cazul serviciilor de radiodifuziune sonoră și clipuri muzicale în cazul serviciilor de 

televiziune care nu sunt parte a unui program/emisiune). 

5) Alte tipuri de emisiuni – programe de divertisment, muzicale sau muzical-distractive, spectacole de revistă sau de 

circ, programe sportive (cu excepția informațiilor sportive), emisiuni religioase, programe cu tematică socială (cu 

excepția informațiilor sociale), satirice (umoristice), reality-show, horoscop etc. 

 
  

Data ____. _______. _______ 

  

Administrator __________________ 

(numele, prenumele)  

  

  

L.Ș. 

  

  

  

_______________ 

(semnătura) 
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Anexa .4 

  

Grila de programe săptămânală – model  

pentru serviciile de televiziune și serviciile de radiodifuziune sonoră  

  

Orarul  

zilnic al 

programului 

săptămânal 

 

 

 

 

Denumirea 

programului 

     Tipul programului 

 

Programe informative 

sau analitice 

 

Programe 

educaționale sau 

culturale 

 

Filme (doar pentru 

posturile TV) 

 

Muzică (în cazul 

posturilor TV – clipuri 

muzicale) 

 

Alte tipuri de 

programe 

 Proveniența 

programului 

 

Produs propriu 

 

Producții 

audiovizuale ale  

producătorilor 

autohtoni  

 

Coproducții 

 

Programe 

achiziționate 

Limba de 

difuzare 

 Muzica autohtonă 

în program  

(pentru serviciile de 

radiodifuziune 

sonoră și de 

televiziune 

muzicale) 

Opere 

europene 
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Anexa nr.5 
Declarație pe proprie răspundere 
a solicitantului licenței de emisie 

cu privire la asigurarea transparenței proprietății 

 Prin prezenta, subsemnatul/a _______________________, în calitate de administrator al societății comerciale / 
organizației necomerciale „______________________________________”, în conformitate cu prevederile art.21 din 
Codul serviciilor media audiovizuale,  

Cunoscând dispozițiile articolului 3521 din Codul penal al Republicii Moldova cu privire la falsul în declarații, declar pe 
proprie răspundere următoarele:   

Numele persoanei solicitante 
 

Denumirea societății/organizației solicitante   

Adresa juridică și datele de contact ale administrației Sediul: 
Tel.: 
Fax: 

Adresa pentru corespondență/poșta electronică/pagina web 
 

Persoanele din organul de conducere/supraveghere și funcțiile 

acestora 

Nume:  
Prenume:  
Funcția:  
Tel: 

Numele fondatorilor societății/organizației și cotele de 

participare în capitalul social al societății comerciale. 

 

Lista acționarilor și asociaților până la nivel de persoană fizică, 

cu excepția acționarilor și asociaților care sunt societăți pe 

acțiuni cu acțiuni la purtător sau listate la bursele de valori 

internaționale.  

1. 
2. 
3. 

Lista proprietarilor beneficiari care dețin direct sau indirect, 

controlul asupra furnizorului de servicii media. 

  

Informația cu privire la cota de acțiuni deținută de semnatar în 

capitalul social al altei persoane juridice deținătoare a unei 

licențe de emisie din domeniul serviciilor media audiovizuale 

aflate în jurisdicția Republicii Moldova 

 

                

 Anexă: Copia de pe actul de identitate al proprietarului beneficiar (informația dată este confidențială și nu va fi publicată). 

 „_____” _____________ 20___ 

 Administrator „_______________”  

  

L.Ș. 

  
  
  

________________ 
(numele, prenumele) 

  
  
  

______________  
(semnătura)  
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Chișinău, 30 mai 2022 

 

ÎN ATENȚIA CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI  
AL REPUBLICII  MOLDOVA 

 

Stimați membri ai Consiliului Audiovizualului, 

 

Propunem atenției Dvs. un proiect de Regulament cu privire la autorizația de retransmisie elaborat de 
experții Asociației Presei Electronice (APEL), însoțit de anexele corespunzătoare (se anexează). 

Amintim că la data de 23 mai, APEL a transmis un proiect de Regulament cu privire la licența de emisie.  

Documentele propuse ar putea fi examinate în contextul revizuirii actelor normative ale Consiliului pe parcursul 
acestui an.   

Propunerile au fost elaborate în cadrul proiectului „Dezvoltare strategică și consolidarea cadrului legal și de 
reglementare pentru mass-media independentă din Rep. Moldova”, implementat de APEL cu susținerea 
International Media Support (IMS). 

 
Cu deosebit respect,  
 
Vasile State,  
președinte APEL 
 
 
 

 

Annex no.12 Regulation of the granting of the retransm. authorization_ APEL_prop. to CA 



REGULAMENT 
CU PRIVIRE LA AUTORIZAȚIA DE RETRANSMISIE 

(proiect APEL) 
 

Capitolul I. Dispoziții generale 

 
Articolul 1. Regulamentul privind autorizația de retransmisie (denumit în continuare Regulament) este actul normativ care, în 
conformitate cu prevederile Codului serviciilor media audiovizuale (în continuare CSMA) și ale altor acte normative, stabilește:  
a) procedura de acordare a autorizației de retransmisie (în continuare autorizație); 
b) conținutul autorizației; 
c) modul de eliberare, modificare, prelungire, suspendare și retragere a autorizației;  
d) modul de eliberare a copiilor și duplicatelor autorizației; 
e) drepturile și obligațiile titularilor de autorizație; 
f) atribuțiile Consiliului audiovizualului (în continuare Consiliu) în raport cu titularii de autorizații. 
 
Capitolul II. Autorizația.  
 
Articolul 2. Procedura de acordare a autorizației  
(1) Autorizația se acordă fără concurs pe un termen de 10 ani cu posibilitatea de a o prelungi.    
(2) Pentru obținerea autorizației solicitantul depune la Consiliu, personal sau prin intermediul unui reprezentant legal, o cerere 
(conform modelului) însoțită de următoarele acte:  
a) lista (oferta) serviciilor media audiovizuale preconizate spre retransmisie care trebuie să corespundă cerințelor art. 55 alin.(2), 
alin. (3), alin. (5), alin. (6), alin. (7), alin. (9), alin. (10) din CSMA;   
b) copiile de pe acordurile prealabile, existente la data solicitării, încheiate cu furnizorii serviciilor media audiovizuale 
preconizate spre retransmisie sau cu reprezentanții legali ai acestora. Dacă un acord este perfectat în altă limbă decât cea de 
stat, este prezentată și traducerea legalizată a acestuia;  
c) extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice; 
d) lista proprietarilor beneficiari ai solicitantului cu indicarea valorii cotei de participație.  
(3) Setul de acte indicate la lit. a)-d) alin.(2) este prezentat pe adresa Consiliului - MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Pârcălab nr.46, 
e-mail: office@consiliuaudiovizual.md, http://www.audiovizual.md,  este înregistrat în Registrul de evidență a cererilor pentru 
acordarea autorizațiilor, iar solicitantului i se eliberează un certificat constatator.  
(4) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data eliberării certificatului constatator, Consiliul, în cadrul unei ședințe publice, 
decide acordarea sau refuzul acordării autorizației. Decizie motivată este publicată pe pagina web a Consiliului.  
(5) În cazul în care se constată că setul de acte prezentat de solicitant este incomplet sau nu corespunde cerințelor legale, 
Consiliul este în drept să suspende curgerea termenului de 30 de zile stabilit de lege pentru acordarea   autorizației, notificând 
în mod obligator solicitantul despre suspendare și indicând exact condițiile pe care trebuie să le întrunească setul de acte pentru 
a putea fi examinat.  
(6) Acordarea autorizației constituie temei pentru obținerea declarației informative de furnizori de rețele și servicii publice de 
comunicații electronice sau, după caz, a licenței de utilizare. Cererea, în acest sens,  este depusă  de către titularul autorizației 
la Autoritatea emitentă. 
(7) Autorizația conferă titularului calitatea de distribuitor de servicii media audiovizuale și dreptul legal de a retransmite servicii 
media audiovizuale. 
 
Articolul 3. Conținutul autorizației 
(1) Autorizația conține:  
a) numărul și data emiterii; 
b) denumirea persoanei juridice, codul fiscal, sediul legal și adresele de contact ale titularului autorizației;  
c) denumirea distribuitorului de servicii media audiovizuale;  
d) lista (oferta) serviciilor media audiovizuale retransmise;  
e) localitatea/localitățile în care este/uurmează a fi distribuită oferta de servicii media audiovizuale;  
f) rețeaua/rețelele de comunicații electronice utilizată/e și, după caz, proprietarul/ii sau gestionarul/ii acesteia/tora;  
g) angajamentul titularului autorizației de a respecta prevederile CSMA și ale actelor normative ale Consiliul Audiovizualului (în 
continuare Consiliu);  
h) angajamentul titularului autorizației de a prezenta membrilor Consiliului sau angajaților mandatați ai Consiliului informațiile 
solicitate în condițiile legii, inclusiv în cadrul exercitării controlului la sediul titularului autorizației.    

mailto:office@consiliuaudiovizual.md
http://www.cca.md/


 
Articolul 4. Perfectarea și eliberarea autorizației  
(1) Autorizația este perfectată în termen de 10 zile lucrătoare din ziua adoptării deciziei de acordare a autorizației. 
(2) Autorizația este valabilă din data publicării deciziei Consiliului în Monitorul Oficial. 
(3) Autorizația este eliberată în condițiile când solicitantul prezintă:   
a) confirmarea achitării taxei de eliberare a autorizației (taxa pentru autorizație); 
b) declarația informativă de furnizor de rețele și servicii publice de comunicații electronice sau, după caz, a licenței de utilizare. 
 
Articolul 5. Modificarea conținutului autorizației 
(1) Conținutul autorizației poate fi modificat în următoarele condiții:  
a) în lista (oferta) serviciilor media audiovizuale retransmise/preconizate a fi retransmise intervin schimbări în proporție de mai 
mult de 10% din numărul total al listei (ofertei); 
b) modificările corespund cerințelor art. 55 al CSMA; 
c) titularul autorizației depune o cerere la CSMA, însoțită de documentele indicate în alin. (2); 
d) Consiliul adoptă o decizie favorabilă modificării conținutului autorizației. 
(2) Cererea de modificare a conținutului autorizației este însoțită de următoarele documente: 
a) lista serviciilor media audiovizuale care fac obiectul modificării; 
b) dovada că solicitarea modificării conținutului autorizației nu contravine cerințelor art. 55 din CSMA; 
c) acordurile prealabile sau, după caz, contractele de retransmisie pentru serviciile media audiovizuale care fac obiectul 
modificării.  
(3) Consiliul, în termen de până la 30 de zile după depunerea cererii, aprobă modificările prin decizie, dacă acestea corespund 
lit. b) alin. (1) al prezentului articol.    
 
Articolul 6. Reperfectarea autorizației 
(1) Temeiuri pentru reperfectarea autorizației sunt orice modificări în conținutul autorizației, prevăzute în art. 3., alin. (1) b), c), 
e), f) al prezentului regulament.  
(2) La apariția temeiurilor pentru reperfectarea autorizației, titularul este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la 
Consiliu o cerere (conform anexei nr.1) de reperfectare a autorizației, împreună cu actul/actele care necesită reperfectare și cu 
documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările.  
(3) În termen de până la 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare a autorizației și a documentelor anexate 
la cerere, Consiliul  emite o decizie privind reperfectarea autorizației și o comunică solicitantului. Autorizația reperfectată se 
eliberează pe același formular sau, după caz, pe un formular nou, ținându-se cont de modificările indicate în cerere.  
(4) Termenul de valabilitate al autorizației reperfectate nu poate depăși termenul de valabilitate inițial indicat în autorizație. 
(5) În perioada examinării cererii de reperfectare a autorizației, titularul își poate continua activitatea în baza certificatului 
constatator, emis de Consiliu la depunerea cererii de reperfectare. 
(6) În cazul, în care modificările solicitate în cererea de reperfectare a autorizației pot conduce la încălcarea legislației, cererea 
este respinsă.  
 
Articolul 7. Prelungirea autorizației 
(1) La solicitarea distribuitorului de servicii media, autorizația poate fi prelungită pentru un nou termen. 
(2) Distribuitorul de servicii media este în drept să solicite o nouă autorizație, în mod anticipat, în ultimele 6 luni de valabilitate 
a autorizației de retransmisie precedente.  
 
Articolul 8. Eliberarea duplicatului autorizației 
(1) Temei pentru eliberarea duplicatului autorizației servește pierderea sau deteriorarea ei. 
(2) În caz de pierdere, titularul autorizației depune la Consiliu o cerere (conform anexei nr.1) de eliberare a duplicatului și 
recepționează certificatul constatator. 
(3) În caz de deteriorare, titularul depune la Consiliu o cerere (conform anexei nr.1) de eliberare a duplicatului, la care anexează 
autorizația deteriorată, recepționând certificatul constatator. 
(4) Consiliul eliberează duplicatul autorizației în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și a documentului care 
confirmă achitarea taxei pentru eliberarea duplicatului, dacă legea prevede o astfel de taxă.  
(5) Termenul de valabilitate al duplicatului autorizației nu poate depăși termenul indicat în autorizația pierdută sau deteriorată. 
(6) În caz de eliberare a duplicatului autorizației, Consiliul adoptă o decizie de anulare a autorizației pierdute sau deteriorate, 
notificând modificările în Registrul actelor permisive nu mai târziu de ziua lucrătoare imediat următoare zilei de adoptare a 
deciziei. 



(7) În perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului autorizației, titularul își poate desfășura activitatea în baza 
declarației pe proprie răspundere, depusă la Consiliu concomitent cu cererea de eliberare a duplicatului autorizației, și 
a certificatului constatator eliberat în temeiul cererii. 
 
Articolul 9. Suspendarea  autorizației 
(1) Temeiuri  pentru suspendarea autorizației sunt: 
a) cererea titularului privind suspendarea valabilității autorizației;  
b) neachitarea în termen a taxelor stabilite de lege vizând autorizația;  
c) aplicarea sancțiunii pentru nerespectarea prevederilor legislației în domeniul audiovizualului în conformitate cu art. 84 alin. 
(10) din CSMA;  
(2) Termenul de suspendare a valabilității autorizației nu poate depăși șase luni pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. a);  
(3) Termenul de valabilitate al autorizației nu se prelungește pe perioada de suspendare a valabilității acesteia.  
 
Articolul 10. Procedura de suspendare 
(1) Decizia privind suspendarea autorizației se adoptă de Consiliu în termen de 15 zile lucrătoare de la data stabilirii temeiurilor 
și se aduce la cunoștința titularului de autorizație în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei. 
(2) Termenul de suspendare a autorizației nu poate depăși 2 luni.  
(3) La cererea titularului, termenul de suspendare a autorizației poate fi extins dar nu va depăși 6 luni.  
 
Articolul 11. Condițiile de reluare a valabilității autorizației 
(1) Decizia privind reluarea valabilității autorizației se adoptă de către Consiliu: 
a) în temeiul cererii titularului autorizației care a solicitat suspendarea autorizației, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
primirii cererii titularului de autorizație;  
b) în temeiul informației titularului autorizației în adresa Consiliului despre lichidarea circumstanțelor care au dus la 
suspendarea autorizației, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii și verificării informației titularului de autorizație;  
c) în temeiul deciziei definitive a instanței de judecată. 
(2) Decizia se aduce la cunoștință titularului autorizației în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia de către 
Consiliu.  
 
Articolul 12. Retragerea autorizației  
(1) Temeiuri  pentru retragerea  autorizației sunt:   
a) cererea titularului privind retragerea autorizației;  
b) decizia de radiere a titularului autorizației din Registrul de stat al persoanelor juridice și/sau din Registrul întreprinzătorilor 
individuali;  
c) depistarea post-factum a unor date false în setul de acte prezentate pentru acordarea autorizației;  
d) neînlăturarea circumstanțelor care au dus la suspendarea valabilității autorizației;  
e) retragerea declarației informative de furnizori de rețele și servicii publice de comunicații electronice sau, după caz, a licenței 
de utilizare;  
f) încălcarea în mod repetat a prevederile art. 11 alin. (2) și ale art. 17 după ce i-au fost aplicate gradual sancțiunile prevăzute 
la art. 84 alin. (9) și (10). 
(2) Data și numărul deciziei de retragere a autorizației se înscriu în Registrul de evidență  al Consiliului cel târziu în ziua lucrătoare 
imediat următoare zilei în care a fost emisă decizia. 
(3) În cazul retragerii autorizației, taxa de eliberare a actului, nu se restituie. 
(4) În cazul retragerii autorizației pentru temeiul prevăzut la alin. (1)  lit. c), se va aplica sancțiunea prevăzută la art. 263 alin. (8) 
din Codul contravențional, conform procedurii legale. 
(5) Titularul autorizației este obligat ca, în decursul a 10 zile lucrătoare de la data publicării deciziei Consiliului de retragere a 
autorizației în Monitorul Oficial, să depună autorizația la Consiliu. Nerespectarea acestei prevederi se sancționează conform 
art. 541 din Codul contravențional. 
 
 
Capitolul III. Drepturile și obligațiile titularului autorizației  
 
Articolul 13. Drepturile titularului autorizației 
(1) Titularul autorizației este în drept: 



a) să modifice lista (oferta) de servicii media aprobată, fără acordul Consiliului, în proporție de până la 10% din numărul total 
de servicii media distribuite prin rețeaua respectivă, respectând condițiile prevăzute la alin.(2) și (3) al art.55 din CSMA; 
b) să pretindă de la furnizorii de servicii media compensarea cheltuielilor necesare pentru asigurarea preluării semnalului, în 
cazul în care furnizorii de servicii media își schimbă locația inițială de livrare-preluare a semnalului serviciilor media furnizate; 
c) să beneficieze de informație relevantă din partea Consiliului în scopul exercitării corespunzătoare a atribuțiilor distribuitorului 
de servicii media; 
d) să participe la evenimentele publice organizate de Consiliu pentru distribuitorii de servicii media; 
 
Articolul 14. Obligațiile titularului de autorizație 
(1)Titularul autorizației este obligat:  
a) să-și desfășoare activitatea în conformitate cu conținutul autorizației; 
b) să solicite declarația informativă-tip sau, după caz, a licenței de utilizare în termen de cel mult 6 luni de la data acordării 
autorizației;   
c) să depună la Consiliu copia declarației informative-tip sau, după caz, a licenței de utilizare, în termen de 5 zile lucrătoare de 
la recepționarea acestora;   
d) să notifice Consiliul cu cel puțin 72 de ore înainte de începerea activității de distribuitor de servicii media;  
e) să informeze Consiliul despre stoparea activității, motivele ei, cu indicarea termenelor de reluare; 
f) să comunice publicului despre sancțiunile aplicate de Consiliu, difuzând periodic textul sancțiunii pe parcursul a 24 de ore; 
g) să prezinte dovada achitării amenzilor stabilite de către Consiliu în termenul stipulat de lege; 
h) să prezinte anual, până la data de 01 februarie, raportul de activitate pentru anul precedent, conform modelului aprobat de 
către Consiliu.  
 
Capitolul IV  Atribuțiile Consiliului în raport cu titularii autorizațiilor  
 
Articolul 15. Supraveghere și control 
(1) Consiliul își exercită atribuțiile legale de supraveghere și control prin solicitarea informațiilor necesare aplicării prevederilor 
prezentului regulament, cu indicația temeiului legal, scopului solicitării și termenului prezentării informației. 
(2) Consiliul asigură controlul privind:   
a) respectarea angajamentelor asumate de titular în conținutul autorizației;  
b) regimul juridic al proprietății distribuitorilor de servicii media; 
c) corespunderea listei (ofertei) de servicii media furnizate cu cea aprobată de Consiliu; 
d) existența acordurilor pentru dreptul de retransmisie, încheiate cu furnizorii serviciilor media audiovizuale incluse în listă 
(ofertă) sau cu reprezentanții legali ai acestora. 
(3) Controlul vizând aspectele activității, prevăzute la alin. (2) este efectuat atât la sediul Consiliului, cât și la sediul titularului 
autorizației, cu acces neîngrădit al membrilor și/sau al angajaților mandatați ai Consiliului. 
(4) În caz de constatare a încălcării de către titularul autorizației a obligațiunilor prevăzute de prezentul regulament: 
a) sunt întocmite procese-verbale/acte de monitorizare, semnate de ambele părți; 
b) Consiliul aplică sancțiuni în conformitate cu actele normative. 
 
Capitolul V. Dispoziții finale 
 
Articolul 16. Prezentul regulament intră în vigoare după adoptarea de către Consiliu și publicarea lui în Monitorul Oficial. 
Articolul 17. Prezentul regulament este obligatoriu pentru distribuitorii de servicii media și solicitanții autorizațiilor de 
retransmisie. 
Articolul 18. Supravegherea respectării prevederilor prezentului regulament și sancționarea încălcărilor, precum și controlul 
îndeplinirii obligațiilor și a deciziilor adoptate în temeiul CSMA revin Consiliului. 
Articolul 19. Regulamentul poate fi modificat sau abrogat la inițiativa Consiliului. 
Articolul 23. Orice modificare a cadrului normativ în domeniu determină în mod obligatoriu modificarea corespunzătoare a 
prezentului Regulament. 
 
Experții APEL: 
Ion Bunduchi, 
Alexandru Dorogan, 
Vasile State 
 



ANEXELE 
LA REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA AUTORIZAȚIA DE RETRANSMISIE 

                                          
➢ Cererea de acordare, modificare a conținutului autorizației, de  reperfectare și de prelungire a autorizației, de eliberare 

a duplicatului autorizației de retransmisie (Anexa nr.1),        

➢ Nomenclatorul actelor pentru eliberarea autorizației de retransmisie (Anexa nr.2) 

➢ Lista (Oferta) de servicii media audiovizuale retransmise (Anexa nr.3)   

➢ Declarația pe proprie răspundere cu privire la respectarea regimului juridic al proprietății de către titularul autorizației 
de retransmisie (Anexa nr.4) 

** 

Cererea de acordare, modificare a conținutului autorizației, de reperfectare și de prelungire a autorizației, de eliberare a 
duplicatului autorizației de retransmisie 

Anexa nr.1  
CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI  
MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Pârcălab nr.46  
tel.: (373 22) 27 75 51  
fax.: (373 22) 27 74 71 
 e-mail: office@consiliuaudiovizual.md, 
http://www.audiovizual.md 

ÎNREGISTRARE CA 

Către  
CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI 
Persoana juridică______________________________, solicită prin prezenta: 
□ acordarea autorizației  

Modalitatea de retransmisie: □ prin cablu □ IPTV □ MMDS □ GSM □ alte rețele de comunicații electronice  

  
□ modificarea conținutului autorizației  
nr.__________ din data de _______________ eliberată la data de ____________ 
□ reperfectarea autorizației  
nr.__________ din data de _______________ eliberată la data de ___________ 
□ prelungirea autorizației  
nr.__________ din data de _______________ eliberată la data de ___________ 
□ duplicatului autorizației  
nr.__________ din data de _______________ eliberată la data de ___________ 
  
I. Date necesare identificării și comunicării eficiente cu solicitantul: 

 Denumirea solicitantului _______________________________________________ 

1. Adresa completă a sediului legal al solicitantului___________________________________ 
 Adresa juridică: 
□ actuală: ________________________ 
□ solicitată: _______________________ 
Tel.: ______________________ Mobil: ____________________  
Pagina web: __________________________ Adresa e-mail: ______________________ 

  

  

 II. Set de acte anexate la cererea solicitantului: 
 1. Certificatul de înregistrare nr. ________ din data ______________________ 
 2. Extrasul din Registrul de Stat: ____________________ 
 3. Cota de participare a asociaților în instituția solicitantă sau, după caz, în alta deținătoare  
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de autorizație de retransmisie sau de licență de emisie din domeniul serviciilor media  
audiovizuale aflate sub jurisdicția Republicii Moldova _________________________ 
 4. Numele și prenumele administratorului sau al reprezentantului legal________________ 
 Adresa completă al administratorului sau al reprezentantului legal:  _________________ 
Tel.: ______________ Mobil: ______________ Adresa e-mail:_____ 
5. Numele și prenumele persoanei/lor responsabile de conducerea instituției: _________ 
 Tel.: ______________ Mobil: ______________ Adresa e-mail:_____ 

 

  
III. Date despre solicitant: 

1. Denumirea solicitantului ca distribuitor de servicii media: ____________________________ 
2. Localitatea/localitățile în care este/se preconizează retransmisia: ___________________ 
3. Adresa completă _______________________________________și date de contact 
Tel.: ______________ Mobil: ______________ e-mail:____   
4. Rețelele de comunicații electronice: 
□ utilizate__ _______________________ 
□ de uz comun (după caz: localitățile/zona _________________________________ 
5. Declarația informativă-tip (în copie): 
□ pentru Rețelele solicitantului nr.______ din data de 
____________ eliberată la data de ____________ 
□ pentru Rețelele de uz comun (ale locatorului) nr.___ din 
data de ________ eliberată la data de ________________ 
6. Contractul de locațiune nr.___ din data de ____  încheiat între ____ (locatar și locator) 
  
7. Lista (oferta) de servicii media audiovizuale retransmise: __________ 
  
8. Numărul estimat de abonați sau, după caz, numărul de abonați înregistrați:____________ 

 

Data Semnătura administratorului Autentificarea 

 
  

Anexa nr.3  
 

LISTA (OFERTA) DE SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE RETRANSMISE 
(model) 

  
Denumirea distribuitorului de servicii media____________________________________ 
Localitatea/localitățile de retransmisie a listei (ofertei) serviciilor media:_____________ 
Numărul serviciilor media retransmise: _____________, dintre care: 
numărul serviciilor media „must carry”__________________________________ 
numărul serviciilor media în limba română sau cu subtitrare/dublare în limba română_____ 
numărul serviciilor media care provin din statele membre ale Uniunii Europene și din statele terțe participante la 
Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră ____________ 
numărul serviciilor media care provin din statele care nu au ratificat Convenția europeană privind televiziunea 
transfrontalieră ______  

Nr. Denumirea 
serviciului 
media 
retransmis 

Limba de emisie  Țara în care este 
produs serviciul 
media 
retransmis 

Țara în care este 
produs serviciul 
media și preluat 
de serviciul media 
retransmis 

Tipul serviciului 
media (generalist, 
de știri, tematic 
(profil) retransmis 

Acord/contract 
de retransmisie 
(nr., dată, 
semnatari) 

Coloana 
sonoră 
originală 

Coloana 
de 
subtitrare 

  
       

  
Director______________________  

(semnătura)  
 Data ____ . _________ . ________  

                                                 L.Ș. 

   
___________________________ 
(numele, prenumele) 



 

   
Anexa nr.2 

  
Nomenclatorul actelor pentru autorizația de retransmisie 

  
1. Cererea de acordare a autorizației de retransmisie (conform modelului). 
2. Copia Certificatului de înregistrare a întreprinderii, instituției solicitantului; 
3. Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;  
4.Lista (oferta) serviciilor media audiovizuale preconizate a fi retransmise.   

5. Copiile de pe acordurile prealabile, existente la data solicitării, încheiate cu furnizorii serviciilor media audiovizuale 
preconizate spre retransmisie sau cu reprezentanții acestora. Dacă un acord este perfectat în altă limbă decât cea de 
stat, este prezentată și traducerea autorizată a acestuia.  
6. lista proprietarilor beneficiari ai solicitantului cu indicarea valorii cotei de participație.  
7. Declarația pe proprie răspundere (conform modelului) cu privire la respectarea regimului juridic al proprietății.  
8. Declarația informativă-tip (în copie). 
9. După caz, contractul de locațiune a rețelelor de comunicații electronice. 

  

Anexa nr.4 
Declarație pe proprie răspundere 

cu privire la respectarea regimului juridic de proprietate de către titularul autorizației de retransmisie 
  
Prin prezenta, subsemnatul/a _________, în calitate de titular al autorizației de retransmisie 
________________________(SC/SRL/SA/ONG, etc.), în conformitate cu prevederile art.54 alin.(2) lit.c) din Codul 
serviciilor media audiovizuale;  

cunoscând dispozițiile articolului 3521 din Codul penal al Republicii Moldova cu privire la falsul în declarații, declar 
pe proprie răspundere următoarele:  

Denumirea titularului autorizației de retransmisie (persoană juridică) 
 

Denumirea distribuitorului de servicii media   

Adresa juridică și datele de contact ale solicitantului/titularului autorizației de retransmisie Sediul:  
Tel.:  
Fax: 

Adresa pentru corespondență/poșta electronică/pagina web   

Persoanele din organul de conducere/supraveghere și funcțiile acestora Nume:  
Prenume:  
Funcția:  
Tel.: 

Numele administratorului/reprezentantului/lot legal/i   

Lista acționarilor și asociaților până la nivel de persoană fizică, cu excepția acționarilor și 
asociaților care sunt societăți pe acțiuni cu acțiuni la purtător sau listate la bursele de valori 
internaționale.  

 

Lista proprietarului/lor beneficiar/i care dețin direct sau indirect controlul asupra 
distribuitorului de servicii media 

 

Capitalul social al solicitantului/titularului autorizației de retransmisie   
Cotele de participație în capitalul social  

  

  
„_____” _____________ 20___ 
  
Administratorul __________________ 
                                 (numele, prenumele) 

  

   
________________  
(semnătura)  

 

lex:LPLP20181108174
lex:LPLP20181108174
lex:LPLP20020418985
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Chișinău, 27 aprilie 2022 

 

Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova”  

În atenția dlui Arcadie GHERASIM,  
Președinte al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare 

În atenția dlui Vlad ȚURCANU,  
Director General 

 

Stimate domnule Președinte al CSD, 

Stimate domnule Director General, 

 

Asociația Presei Electronice (APEL) propune atenției Dvs. un raport analitic pe marginea Regulamentului 

privind organizarea și funcționarea Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova”.  

În urma analizei acestui Regulament, experții APEL au elaborat un raport care cuprinde comentarii, sugestii și 

recomandări cu privire la gradul de conformitate a acestuia cu exigențele de bază ale unui act normativ.  

Raportul analitic a fost elaborat în cadrul proiectului „Dezvoltare strategică și consolidarea cadrului legal și de 

reglementare pentru mass-media independentă din Rep. Moldova”, implementat de APEL  cu susținerea 

International Media Support (IMS). 

 
Cu deosebit respect,  
 
Vasile State, președinte APEL 
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Regulament privind organizarea și funcționarea Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova” 
 
Raport analitic 
 
Scop: să determine în ce măsură conținutul documentului răspunde exigențelor față de un act normativ esențial pentru reușita oricărei activități umane colective.  
  
Standarde de analiză:  

 Prevederi ale Legii Nr. 100 din 22-12-2017 cu privire la actele normative, inclusiv: 
Articolul 3. Principiile activității de legiferare,  
(4) Actul normativ trebuie să se integreze organic în cadrul normativ în vigoare, scop în care:  
b) proiectul actului normativ întocmit în temeiul unui act normativ de nivel superior nu poate depăşi limitele competenţei instituite prin actul de nivel superior şi nici nu poate contraveni scopului, principiilor  şi dispoziţiilor 
acestuia. 
Articolul 16. Actele normative ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autorităţilor publice autonome 
(2) Actele normative ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autorităţilor publice autonome sînt emise sau aprobate numai în temeiul şi pentru executarea legilor și a hotărîrilor Parlamentului, a 
decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului. Actele normative respective se limitează strict la cadrul stabilit de actele normative de nivel superior pentru executarea cărora se emit 
sau se aprobă şi nu pot contraveni prevederilor actelor respective. În clauza de adoptare a actelor normative ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate şi ale  autorităţilor publice autonome se indică 
expres actul normativ superior în temeiul căruia acestea sînt emise sau aprobate.  
Articolul 27. Grupul de lucru pentru elaborarea proiectului actului normativ 
(1) La elaborarea unui proiect de act normativ, autorul proiectului sau autoritatea responsabilă de elaborarea proiectului poate să formeze un grup de lucru, alcătuit din specialişti în domeniu, precum şi din reprezentanţi ai 
societăţii civile. În grupul de lucru este inclusă cel puţin o persoană care deține diplomă de studii superioare în drept.  
Articolul 44. Clauza de adoptare a actului normativ şi clauza de armonizare 
(1) Clauza de adoptare a actului normativ constă într-o propoziţie care cuprinde denumirea autorităţii publice emitente şi decizia de adoptare, aprobare sau emitere a actului normativ, iar pentru proiectele de legi cuprinde 
şi categoria acestora. Clauza de adoptare a actului normativ poate conţine, după caz, şi temeiul legal de adoptare a actului normativ respectiv. 
Articolul 45. Dispoziţiile generale 
(1) Dispoziţiile generale ale actului normativ sînt prevederile care:  
a) determină obiectul, scopul şi domeniul de aplicare; 
c) explică termeni (noțiuni) şi definesc concepte. 
Articolul 46. Dispoziţiile de conţinut 
(2) Dispoziţiile de conţinut stabilesc: 
a) reguli; 
b) drepturi şi obligaţii, precum şi modul de realizare a acestora; 
c) consecinţele juridice ale nerespectării regulilor, drepturilor şi obligaţiilor. 
Articolul 47. Dispoziţiile finale 
(1) Dispoziţiile finale cuprind momentul intrării în vigoare şi măsurile necesare punerii în aplicare a actului normativ.  
(2) În dispoziţiile finale se includ reglementările privind obligaţia autorităţilor responsabile de a executa actul normativ, de a întreprinde măsurile şi de a realiza procedurile necesare executării. În cazul în care pentru 
punerea în aplicare a actului normativ este necesară adoptarea sau aprobarea unor norme de aplicare (metodologii, regulamente  etc.) ori constituirea unor organe sau instituţii, proiectele actelor normative respective se 
prezintă spre adoptare, aprobare sau emitere nu mai tîrziu de intrarea în vigoare a actului normativ de bază, dacă în actul normativ de bază nu este prevăzut altfel. 
Articolul 48. Dispoziţiile tranzitorii 
(3) În dispoziţiile tranzitorii se indică, după caz, perioada de tranziţie necesară implementării dispoziţiilor actului normativ şi perioada necesară pentru aducerea legislaţiei în conformitate cu noile norme juridice. 
Articolul 49. Anexele 
(1) Actul normativ poate cuprinde anexe, care sînt elemente constitutive ale acestuia și care includ desene, exprimări cifrice, tabele, planuri sau altele asemenea. Anexele pot include de asemenea reglementări care trebuie 
aprobate de autoritatea publică competentă, precum statutele, regulamentele, instrucţiunile, regulile, metodologiile sau alte norme cu caracter predominant tehnic.  
Articolul 54. Limbajul, ortografia şi punctuaţia actului normativ 
(1) Textul proiectului actului normativ se elaborează în limba română, cu respectarea următoarelor reguli: 
a) conţinutul proiectului se expune într-un limbaj simplu, clar şi concis, pentru a se exclude orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale, de ortografie şi de punctuaţie;  
b) într-o frază este exprimată o singură idee; 
c) terminologia utilizată este constantă, uniformă și corespunde celei utilizate în alte acte normative, în legislaţia Uniunii Europene şi în alte instrumente internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu respectarea 
prevederilor prezentei legi; 
d) noţiunea se redă prin termenul respectiv, evitîndu-se definiţia acesteia sau utilizarea frazeologică, aceleaşi noţiuni se exprimă prin aceiaşi termeni; 
f) se evită folosirea regionalismelor, a cuvintelor şi expresiilor nefuncţionale, idiomatice, care nu sînt utilizate sau cu sens ambiguu; 
h) se utilizează, pe cît este posibil, noţiuni monosemantice, în conformitate cu terminologia juridică. Dacă un termen este polisemantic, sensul în care este folosit trebuie să decurgă cu claritate din text; 
j) verbele se utilizează, de regulă, la timpul prezent. 
(5) Dacă o noţiune sau un termen poate avea înţelesuri diferite, în proiect se stabileşte semnificaţia acestuia în context pentru  a asigura înţelegerea corectă a noţiunii sau a termenului respectiv şi pentru a evita 
interpretările neuniforme. 
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Articolul 56. Intrarea în vigoare a actelor normative 
(1) Actele normative intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată în textul actului normativ, care nu poate fi anterioară datei publicării. 
Articolul 65. Intervenirea abrogării 
(2) Abrogarea intervine în următoarele cazuri: 
d) pentru evitarea paralelismelor în legislaţie. 
 

 Prevederi ale Codului Nr. 174 din 08-11-2018 al serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova . Acestea, în cea mai mare parte, se regăsesc în documentul supus analizei, de aceea nu le vom reproduce 
pentru a nu împovăra nejustificat textul. 

 
 Semnificația noțiunii ”utilitate”, ca principală caracteristică pe care trebuie s-o dețină documentul analizat. În contextul concret, autorii înțeleg noțiunea ”utilitate” drept capacitate a actului normativ de a 

satisface necesitatea pentru care a fost adoptat.  
 

 Semnificația noțiunii ”regulament”, pe care autorii o înțeleg drept totalitate a normelor, instrucțiunilor și regulilor elaborate de puterea executivă pentru apl icarea și completarea dispozițiilor unei/unor legi cu 
scopul de a stabili și a asigura ordinea și bunul mers al unei instituții.  

 
 Semnificația noțiunii ”organizare”, pe care autorii o înțeleg ca pe un ansamblu de acțiuni menite să stabilească, să asigure și să coordoneze mijloacele tehnice/tehnologice și forța de muncă în  vederea 

desfășurării activității cu maximă eficiență. 
 

 Semnificația noțiunii ”funcționare”, pe care autorii o înțeleg ca pe un mecanism ce declanșează o acțiune și rezultatul acesteia.   
 
Structură: pentru comoditate, autorii utilizează un tabel cu două compartimente. În primul compartiment sunt incluse prevederile documentului, iar în cel de-al doilea – constatările în urma analizei. 
Raportul analitic finalizează cu o recomandare generală în urma constatărilor. 
 
 
Documentul propriu-zis supus analizei: 
 
”Aprobat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova” nr. 30 din 07.05.2019 Modificat prin: Hotărârea Consiliului de Supraveghere al IP Compania „Teleradio -Moldova” nr. 58 din 
06.08.2019 Decizia Consiliului de Supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova” nr. 91 din 30.12.2020 Hotărârea Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare al IP Compania „Teleradio-Moldova” nr. 80 din 29.11.2021  
 
Decizia Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare al IP Compania „Teleradio-Moldova” nr. 14 din 11.02.2022  
REGULAMENT privind organizarea şi funcționarea Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova”  
Tabel: 

Prevederi Regulament Analiză, constatări, comentarii 

I. DIZPOZIȚII GENERALE   

1. Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Instituției Publice Compania „TeleradioMoldova” (în 
continuare - Regulament) stabilește statutul juridic, misiunea, atribuțiile, drepturile precum și modul de 
organizare și funcționare a furnizorului public național de servicii media.  
 

Titlul documentului este ”REGULAMENT privind organizarea şi funcționarea Instituției Publice Compania 
„Teleradio-Moldova”. Prin urmare, conținutul documentului, pentru utilitate reală, ar fi judicios să vizeze 
exclusiv modul concret și detaliat de organizare și funcționare al „Teleradio-Moldova” (în continuare – TRM). 
De reținut, că nu Regulamentul, ci Codul serviciilor media audiovizuale (în continuare - CSMA) stabilește 
statutul juridic al TRM și, deci, migrarea prevederii din legislația primară în legislația secundară nu are rost, 
pentru că nu ajută la nimic, doar face textul inutil de greoi.  
Misiunea, atribuțiile și drepturile unui serviciu media public, la modul general, sunt expuse în CSMA. Dacă 
normele generale din CSMA nu sunt concretizate anume pentru TRM, ca instituție reală, concretă, distinctă, 
atunci un atare Regulament nu poate avea decât un randament scăzut ori nul.           

2. Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” (în continuare - Compania) este persoana juridică de 
drept public, constituită sub forma de instituție publică, fondată de către Parlamentul Republicii Moldova și 
își desfășoară activitatea sub controlul acestuia. Compania dispune de denumire, ștampilă cu stema de stat şi 
cu denumirea sa, de conturi curente bancare și trezoreriale.  

În fond, e o reluare mecanică din lege și nu adaugă consistență pentru că, dacă excludem, de exemplu, prima 
propoziție, TRM oricum va rămâne cu aceeași statut de persoană juridică de drept public prevăzut de lege. 
Dacă o prevedere din Regulament nu adaugă plusvaloare documentului, ea n-ar trebui să se regăsească în 
document. 

3. Subdiviziunile structurale ale Companiei sunt indicate în anexa nr. 1, iar organigrama Companiei este 
conform anexei nr. 2.  

Anexele într-un document sunt oportune dacă facilitează înțelegerea lui. În cazul concret ridică întrebări 
necesitatea anexei nr.1: care ar fi raționamentul ca aceleași subdiviziuni ale TRM să fie mai întâi înșiruite, 
apoi aranjate în pătrate? Dacă ar lipsi anexa nr.1 conținutul documentului ar suferi?  
Să observăm, că ”organigrama Companiei este conform anexei nr. 2.” nu-i cea mai fericită exprimare. 

4. În activitatea sa Compania se conduce de Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, de 
Statutul IP Compania „Teleradio- Moldova”, precum şi de prezentul regulament și de alte acte normative. 

În activitatea cotidiană TRM se conduce sau trebuie să se conducă de o multitudine de acte normative 
juridice și deontologice (etice). Prin urmare, dacă se insistă pe p.4. (în lipsa p.4., legea oricum impune să te 
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conduci de ea) fie trebuie de indicat multitudinea de acte normative, ceea ce este imposibil, fie trebuie de 
indicat ”legislația în vigoare și bunele practici internaționale”. În ”bune practici” intră și legislația, și 
deontologia profesională. P.4., mai degrabă, e inutil. 

II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE, ATRIBUȚIILE ŞI DREPTURILE IP COMPANIA „TELERADIO-MOLDOVA”  Titlul cap.II. depășește obiectul Regulamentului care, judecând titulatura, ar urma să se refere la organizarea 
și funcționarea TRM. 

5. Compania are misiunea să realizeze în practică următoarele principii:  
a) asigurarea accesului universal al populației la o diversitate de servicii media audiovizuale generaliste și 
tematice, liniare și neliniare, furnizate inclusiv prin intermediul noilor platforme de comunicare, care să 
satisfacă necesitățile informaționale, educaționale și recreative ale tuturor grupurilor sociale de utilizatori;  
b) promovarea, prin politica editorială, a coeziunii sociale la nivel local, regional, național și internațional, 
precum și încurajarea sentimentului de responsabilitate comună a populației pentru realizarea acestui 
principiu;  
c) promovarea pluralismului audiovizual;  
d) informarea corectă, obiectivă, complexă și imparțială prin programe audiovizuale inovatoare și variate, 
care respectă standardele etice și de înaltă calitate;  
e) promovarea dezbaterilor publice pluraliste și încurajarea unei participări democratice largi a publicului;  
f) promovarea diversității patrimoniului cultural național, european și internațional;  
g) asigurarea independenței editoriale și a autonomiei instituționale față de autoritățile și instituțiile publice, 
de partidele politice și grupurile de interese;  
h) asumarea responsabilității față de public;  
i) asigurarea obiectivității, imparțialității, transparenței şi nediscriminării.  

P.5., în fond, repetă/dublează legea. Nu-i clară nici intenția, nici scopul preluării aproape fidele a prevederilor 
din CSMA. Este o abordare contraproductivă. De ce? Pentru că:  
- face copy paste din textul legii, care nu dispare dacă-i pus în Regulament, și nu ajută la nimic; 
- legea enumeră o listă minimă de principii-standard pentru un serviciu media public eventual, iar TRM este 
unul real și, dacă misiunea lui nu se deosebește prin nimic, nu apare identitatea TRM, ceea ce ar face-o 
distinctă, să zicem, de GRT ori de serviciul român, spaniol, german etc.; 
- legea spune ce principii să realizeze serviciul public, iar Regulamentul trebuie să spună cum TRM le va 
realiza – asta ar fi de folos oricărui angajat, în primul rând, și, în definitiv, ar conduce la atingerea scopului 
pentru care există serviciu media public; 
- fiecare principiu, ca să ”lucreze”, trebuie în ultimul rând să însemne cuvinte drepte și frumoase. Principiul 
nu-i ceva abstract, dar ca să funcționeze, trebuie ”acoperit” cu acțiuni concrete care să fie în concordanță 
deplină cu el. Bunăoară, ca să fie ”acoperit” principiul accesului universal la servicii media, nu-i suficient doar 
să copiem principiul din lege – principiul nu funcționează de la sine. E necesar, în Regulament, să arătăm cum 
asigurăm accesul universal – prin sistem analog, digital, cablu, telefonie mobilă, platforme on-line etc. Cum 
asigurăm acces persoanelor cu deficiențe de văz și auz. Principiul ne spune că trebuie să-i asigurăm publicului 
acces la serviciul public și, dacă 90 la sută dintre cetățeni au telefoane mobile, atunci cum le asigurăm 
accesul prin intermediul telefonului, și cine-i responsabil, în TRM, de asta. Atare abordare ar fi cu adevărat 
utilă, mai ales, pentru cei din TRM care trebuie, în cazul concret, să asigure accesul și, eventual, ce-i așteaptă, 
dacă nu-l asigură; 
- misiunea este element structural obligatoriu al politicii editoriale. Politica editorială este parte din Caietul 
de sarcini anual. ”Misiunea” de aici și cea din Caietul de sarcini e una și aceeași? La modul normal ar trebui, 
dar cum e la modul real? Dacă nu-s identice, atâtea ”misiuni” pot dezorienta angajații, dar și publicul, dat 
fiind că misiunea este și un mecanism de control public. 
Lit.i) e ceea ce deosebește p.5. de art.31 din CSMA. La lit. i) sunt enumerate patru principii, recunoscute și 
importante, dar numai sunt enumerate. Fiecare principiu este foarte larg. De exemplu, principiul 
transparenței, fără anumite concretizări, cum ar trebui de înțeles, dacă numai nu reprezintă un cuvânt 
frumos?! Transparență – în ce? Dacă răspunsul este: în toate, apare altă întrebare: ce înseamnă ”în toate”? 
Și cum să-și dea seama publicul, dacă publicul nu este perceput ca ceva abstract, că de respectivul principiu 
TRM se ghidează în toate? Principiul transparenței poate fi un act de bună credință, dar, când e vorba de 
bani publici, el devine o obligațiune juridică. Prin urmare, mult mai judicios ar fi fost ca în Regulament să se 
concretizeze cum se va manifesta transparența în practica reală și concretă a TRM: în procesul decizional al 
CSD și al managerilor, în dezbateri publice periodice, în comunicate și declarații de presă, în rapoarte de 
activitate, în întâlniri cu beneficiarii serviciilor media publice etc, etc. Și, pentru că TRM mai înseamnă și 
serviciu media public, cum va funcționa principiul transparenței pe segmentul planificării și realizării 
programelor audiovizuale? Dar pe segmentul angajării cadrelor, pe cel al carierei ori al salarizării? Și așa – cu 
fiecare principiu. În orice echipă transparența, dacă există cu adevărat, soluționează mult probleme, inclusiv 
dintre cele mai sensibile. Dacă principiile sunt doar enumerate, să nu așteptăm eficiență de la asta.      

6. Obiectul de activitate al Companiei:  
a) difuzarea programelor audiovizuale de știri, informative, educative, culturale, sportive și de divertisment, 
liniare și neliniare, destinate diferitor categorii de public, realizate în limba română, precum și în limbile 
minorităților naționale sau în alte limbi de circulație internațională;  
b) oferirea serviciilor interactive personalizate, implicarea generației tinere în forme active de comunicare, 
încurajarea furnizării de conținuturi generate de utilizatori, instituirea altor sisteme participative;  
c) asigurarea prezenței în cadrul programelor audiovizuale a reprezentanților tuturor comunităților, păturilor 
sociale și generațiilor, inclusiv ai grupurilor minoritare, ai tinerilor, ai persoanelor în vârstă, ai categoriilor 
sociale dezavantajate, ai persoanelor cu dizabilități, respectând identitățile și răspunzând nevoilor de 
informare ale acestora;  
d) realizarea programelor audiovizuale de producție proprie sau în cooperare cu parteneri interni ori externi 

P.6., deși ar trebui să se refere la obiectul de activitate al TRM, furnizor public real și concret, copie aproape 
fidel, art. 33 alin. (1) din CSMA, ce se referă la un furnizor abstract și, despre inutilitatea acestui exercițiu am 
accentuat în comentariile anterioare.  
Pe lângă inutilitatea efortului, constatăm și câteva inadvertențe, dar și erori, intenționate ori nu, regretabile, 
ce depășesc cadrul legal.  
Bunăoară, prevederea lit. d) alin (1) din CSMA - ”difuzarea programelor audiovizuale locale realizate cu 
respectarea principiului egalităţii de gen” a fost exclusă. Motivul și raționamentul nu este de înțeles, de rând 
ce legislația în vigoare, dar și bunele practici internaționale dictează respectarea acestui principiu și, la o 
adică, nu doar în programele audiovizuale, ci și, de exemplu, în procesul de recrutare a personalului. 
Lit. l) copie fidel prevederea lit. m) din lege și, probabil, dacă nu concretizează nimic, este de așteptat că TRM 
va gestiona și colective teatrale, dar, poate, și de circ. Dacă-i așa, poate, era bine de scris exact la câte 
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și achiziționarea programelor audiovizuale;  
e) furnizarea serviciilor media audiovizuale prin rețele de comunicații electronice aflate în proprietate sau în 
temeiul contractelor încheiate;  
f) dezvoltarea noilor platforme și a serviciilor de comunicare în mediul digital, inclusiv prin utilizarea 
tehnologiilor interactive;  
g) organizarea concertelor, a festivalurilor și a spectacolelor cu participarea publicului, a concursurilor, a 
jocurilor de inteligență sau a jocurilor aleatorii, încheierea contractelor cu artiști și impresari din țară și din 
străinătate, oferind onorarii și efectuând încasări, în condițiile legii;  
h) efectuarea operațiunilor de comerț exterior cu producție audiovizuală și a plăților în lei și în valută străină, 
în condițiile legii;  
i) încheierea, la solicitare și după caz, a acordurilor cu instituții similare din străinătate în vederea realizării 
producției, coproducției, schimbului, exportului și importului de filme și/sau de programe audiovizuale 
pentru propriile servicii media audiovizuale ori în scopul difuzării și vânzării acestora în străinătate;  
j) reprezentarea în relațiile cu organismele internaționale de specialitate și stabilirea relațiilor de colaborare 
cu organizațiile de televiziune și de radiodifuziune din alte țări;  
k) păstrarea și arhivarea înregistrărilor audiovizuale și a documentelor care prezintă interes pentru 
patrimoniul național;  
l) gestionarea colectivelor artistice (muzicale, teatrale etc.);  
m) difuzarea în condițiile legii a comunicărilor audiovizuale atât cu titlu gratuit, cât și în schimbul unei plăți 
ori retribuții similare sau în scopul autopromovării.  

colective muzicale, teatrale etc., să ne așteptăm. 
Prevederea lit. m), se pare, contravine normelor CSMA, dacă luăm în calcul definițiile juridice ale noțiunilor 
”comunicare audiovizuală” și ”comunicare comercială audiovizuală”. Să reținem, că doar definiția a doua 
operează cu sintagma ”în schimbul unei plăți ori retribuții similare”. Să fie, oare, o încercare de a masca 
difuzarea comunicărilor comerciale ori o legitimare, prin Regulament, a unei atare activități? Regulamentul, 
în toate situațiile, nu poate fi mai presus ca legea. El poate doar concretiza prevederile legii, fără a ieși 
dincolo de ele. 
Ultima literă de la alin (1) art. 33 din CSMA zice: ”alte activităţi prevăzute de prezentul cod şi de 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a furnizorului public de servicii media”. ”Alte activități”, în 
Regulament, puteau fi, de exemplu, parteneriate și coproducții care să aducă bani TRM, pe bază legală și fără 
încercări de a ocoli legea. Capitolul 6., dacă nu conține atare prevedere, înseamnă că enumeră o listă 
exhaustivă și, deci, nu lasă loc de manevră când e vorba de obiectul de activitate al TRM. Pericolul unei liste 
exhaustive rezidă în faptul, că orice altceva ar încerca să facă TRM, dar nu se încadrează în listă, nu ar 
constitui obiect de activitate. Altfel spus, capitolul 6., prin voința autorului, ”leagă mâinile” TRM.  
 
P. 6. n-a mers mai departe de alin (1) al art. 33 din CSMA, deși, după noi, alin. (2) este foarte important și, în 
Regulament era cazul să fie concretizat.  
Alin. (2) prevede: ”Nu constituie obiect de activitate a furnizorilor publici de servicii media: 

a) serviciile media audiovizuale sau programele audiovizuale în limba română şi în alte limbi, adresate 
telespectatorilor şi radioascultătorilor din străinătate, pentru a promova imaginea Republicii Moldova şi 
politicile sale internă şi externă; 

b) coproducţiile de natură audiovizuală cu autorităţile publice.”.  
Se pare, esența acestui alineat nu a fost conștientizată, dacă alineatul a fost trecut cu vederea. Alineatul are 
menirea să protejeze independența editorială a TRM. Dar el nu poate proteja de la sine. TRM o poate face și 
trebuie s-o facă, de rând ce legea dictează, prin lit. a), că promovarea imaginii RM nu este preocuparea TRM. 
Poate fi preocuparea Guvernului ori altor instituții de stat. De ce nu a TRM? Pentru că promovarea imaginii 
întotdeauna presupune selectarea anumitor date/fapte și exagerarea/preamărirea acestora. TRM, însă, ca 
instituție mass-media, are obligația să urmeze principiul obiectivității și imparțialității în informarea 
publicului. În plus, pentru că bugetul vine de la contribuția cetățenilor din țară, în primul rând, preocuparea 
principală a TRM și trebuie să fie publicul din țară.  
Legea, prin lit. b), spune că TRM nu trebuie să aibă coproducții cu autoritățile de stat, tocmai ca acestea să 
nu influențeze conținutul editorial și, deci, să nu altereze principiile jurnalistice. E greu de presupus că, dacă 
TRM ar avea coproducții cu, de exemplu, Ministerul Apărării, s-ar încumeta să realizeze investigații 
jurnalistice despre eventuale nereguli în respectivul minister. Sunt motive din care alin. (2) era bine și, mai 
ales, util să fie concretizat în Regulament.  

7. Atribuțiile Companiei:  
a) furnizarea programelor audiovizuale, inclusiv de știri, despre realitățile din țară și din lume, menite să 
asigure informarea exactă, imparțială, obiectivă a publicului, respectând echilibrul politic, egalitatea de gen, 
libertatea de exprimare, de creație și de conștiință;  
b) servirea în calitate de forum de dezbateri, cu implicarea publicului larg, sau de platformă pentru 
diseminarea valorilor democratice, inclusiv cu utilizarea noilor tehnologii interactive;  
c) încurajarea participării populației la viața publică, în special la alegeri și în procesul decizional, și 
stimularea interesului populației pentru treburile publice;  
d) stimularea creativității și reflectarea diversității activităților culturale; contribuirea la formarea societății 
bazate pe cunoaștere;  
e) promovarea incluziunii digitale și a reducerii decalajului digital, inclusiv prin sporirea accesibilității 
propriilor programe audiovizuale pe noile platforme de comunicare;  
f) furnizarea mesajelor de interes public în conformitate cu legislația în vigoare și cu propriile regulamente;  
g) contribuirea la conservarea patrimoniului cultural prin dezvoltarea și digitalizarea arhivelor audiovizuale, 
cu posibilitate de acces online;  
h) asigurarea unei structuri organizatorice interne funcționale și a unui sistem echitabil de retribuire a 
muncii, bazate pe stimularea performanței profesionale și pe eficiență economică;  
i) angajarea personalului calificat, luând-se în considerare diversitatea societății și egalitatea de gen, 
organizarea dezvoltării profesionale a personalului, cel puțin o dată la 5 ani, în cadrul propriului centru de 

P. 7. copie fidel 13 din 16 atribuții, prevăzute în CSMA. Faptul ridică întrebări  din mers: de ce 13? De ce 
anume aceste 13? De ce 3 și de ce anume acele 3 atribuții, date de lege și, ca și cum, obligator ii, nu au fost 
copiate ca-n lege? La subiectul copierii ne-am expus anterior și rămânem pe poziție.  
 
Astfel, constatăm că în P.7. sunt ignorate următoarele atribuții (ele se vor regăsi în P.8., la drepturi. De ce?. 
De drept poți să te folosești, dat poți și să nu te folosești, atribuția, însă, trebuie exercitată): 
”l) mediatizarea propriului catalog al serviciilor media audiovizuale neliniare puse la dispoziţia publicului;  
m) stabilirea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile pe care le prestează;  
p) cooperarea între furnizorii publici de servicii media, precum şi cu instituţii similare din străinătate, în 
scopul realizării corespunzătoare a misiunii.”. 
 
TRM nu poate tria atribuțiile date de lege, precum nu poate să decidă ce atribuții recunoaște și ce atribuții – 
nu. Legea, pur și simplu, nu permite acest lucru. Corect, dar inutil pentru TRM, ar fi fost enumerarea tuturor 
atribuțiilor prevăzute de lege. Corect și util ar fi fost ca atribuțiile generale din lege să fie clarificate și 
concretizate cât se poate de mult, pentru a putea fi înțelese atât de către angajații TRM, cât și de publicul pe 
care TRM îl slujește. Bunăoară, catalogul serviciilor media neliniare sunt destinate publicului și, atribuția dată 
de lege, obligă TRM să spună publicului unde să găsească acest catalog, să știe ce conține catalogul, la ce 
conținuturi are acces gratuit, la ce conținut are acces cu plată, care-s tarifele etc., etc. A ignora atribuția dată 
echivalează cu eschivarea de la aplicarea legii. 
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instruire continuă sau prin contractarea serviciilor corespunzătoare;  
j) asigurarea funcționalității unor rețele de corespondenți și/sau de birouri de corespondenți, în țară și/sau în 
străinătate, în scopul completării și diversificării conținutului serviciilor media audiovizuale;  
k) asigurarea transparenței activității proprii, inclusiv prin prezentarea anuală a dărilor de seamă publice 
despre respectarea angajamentelor prevăzute în Caietul de sarcini al furnizorului public național de servicii 
media;  
l) dezvoltarea propriului serviciu media al ombudsmanului;  
m)prezentarea anuală a raportului de activitate către organul de supraveghere și dezvoltare.  

De ce în loc de cuvintele ”stabilirea prețurilor și tarifelor...” care nu spun nimic, să nu fie ori prețurile și 
tarifele propriu-zise, ori modul în care TRM stabilește prețuri și tarife?!  
Și de ce ”cooperarea între furnizorii publici...” să nu indice modalitățile concrete de cooperare și cu cine 
anume?! Mai mult, în scopul realizării cât mai potrivite a misiunii sale, TRM, în Regulament, ar putea indica o 
cooperare mai largă decât cea prevăzută de lege și, în cazul dat, nu ar însemna o depășire a atribuțiilor 
legale. Atare prevedere ar fi nu doar în conformitate cu buchea legii, ci și cu spiritul ei.  
Constatăm, deci, în cazul dat, pe lângă ratarea șansei de a ”descifra” atribuțiile date de lege în scopul unei 
ghidări mai bune și mai clare a eforturilor echipei TRM, și o eschivare nepermisă de lege de la exercitarea a 
trei atribuții importante pentru vocația serviciului public. 

8. Compania beneficiază de următoarele drepturi:  
a) adoptarea, în limitele stabilite de actele normative, decizii cu privire la:  

 determinarea politicii editoriale, aprobarea și modificarea conținutului serviciilor media audiovizuale și a 
grilei de emisie;  

 organizarea activității editoriale și de creație;  

 conceperea, producerea și difuzarea programelor audiovizuale;  
b) elaborarea actelor normative interne în scopul reglementării activității Companiei;  
c) furnizarea mesajelor de interes public și a comunicărilor audiovizuale în conformitate cu legislația în 
vigoare și cu propriile regulamente;  
d) mediatizarea propriului catalog al serviciilor media audiovizuale neliniare puse la dispoziția publicului;  
e) stabilirea prețurilor și tarifelor pentru serviciile pe care le prestează;  
f) dezvoltarea propriului serviciu media al ombudsmanului;  
g) cooperarea între furnizorii publici de servicii media, precum și cu instituții similare din străinătate, în 
scopul realizării corespunzătoare a misiunii;  
h) alocarea anuală, prin legea bugetului de stat, a subvențiilor de la bugetul de stat ce reprezintă volumul 
subvențiilor de la bugetul de stat pentru anul precedent, indexat cu indicele prețurilor de consum din ultimul 
an bugetar executat deplin;  
i) valorificarea veniturilor proprii provenite din:  

 sume încasate din comunicările comerciale audiovizuale;  

 sume încasate din realizarea obiectului de activitate;  

 sume încasate din vânzarea programelor audiovizuale sau a drepturilor de autor din coproducții;  

 sume încasate din vânzarea sau darea în locațiune a activelor neutilizate;  

 donații și sponsorizări;  

 alte venituri legale.  

P. 8., pentru că nu copie vreun articol separat din CSMA (asemenea alineat nu-i în lege), reprezintă un 
amalgam de atribuții ”extrase” stângaci din mai multe articole ale CSMA, inclusiv una – improprie pentru 
TRM. Ne referim la prevederea de la lit. h). Alocarea subvențiilor de la bugetul de stat nu-i dreptul TRM, ci 
obligația impusă de lege pentru entitățile responsabile de elaborarea, dezbaterea și aprobarea bugetului  
public național.  
 
Să observăm, că TRM ”are dreptul” să adopte decizii, potrivit P.8., referitoare la politica editorială, la 
activitatea editorială și la producerea/difuzarea programelor audiovizuale. Întrebare: dar pentru tarifele la 
serviciile prestate, dezvoltarea serviciului ombudsmanului, actele normative interne, valorificarea veniturilor 
proprii etc., nu e nevoie de decizii?! 
În plus, TRM are dreptul să adopte decizii cu privire la ”aprobarea și modificarea conținutului serviciilor 
media audiovizuale și a grilei de emisie”. Este o prevedere pe cât de neîndemânatică, pe atât de confuză – 
nu-i clar, dacă-i vorba de modificarea sau redactarea conținuturilor; nu-i clar, dacă-i vorba de 
aprobarea/modificarea întregului conținut al fiecărui serviciu media sau ceva-i încurcat (serviciul media 
înseamnă, bunăoară, și mesajele de interes public sau comunicările comerciale audiovizuale – fiecare dintre 
acestea vor fi aprobate/modificate?); nu-i clar dacă nu cumva, în realitate, s-a avut în vedere Caietul de 
sarcini (ar fi fost, cel puțin, corect). 
 
Art. 41. alin. (3) lit. a) din CSMA concretizează: 
”(3) Veniturile proprii ale furnizorului public naţional de servicii media provin, după caz, din:  
a) sume încasate din comunicările comerciale audiovizuale difuzate în cadrul evenimentelor de importanţă 
majoră;”. CSMA nicăieri nu scrie, că TRM are dreptul să difuzeze publicitate electorală contra plată. Dar TRM 
a difuzat. Întrebare: TRM a respectat sau a încălcat legea? Cu siguranță, o concretizare a normei legale în  
Regulament era incomparabil mai utilă, decât amestecul de drepturi și obligații din P.8. 

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII COMPANIEI  
9. Activitatea IP Compania „Teleradio-Moldova” este supravegheată de Consiliul de supraveghere și 
dezvoltare, care își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare, aprobat 
de către acesta.  
10. Consiliul de supraveghere și dezvoltare are următoarele atribuții:  
a. aprobă statutul Companiei și modificările acestuia;  
b. aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Companiei și modificările acestuia;  
c. aprobă propriul regulament de organizare și funcționare și modificările acestuia;  
d. aprobă Caietul de sarcini al Companiei;  
e. propune Parlamentului spre desemnare candidatul pentru funcția de director general;  
f. propune Parlamentului demiterea Directorului general în cazul constatării executării necorespunzătoare, 
sau a neexecutării atribuțiilor sale;  
g. aprobă strategii de dezvoltare a Companiei pe termen mediu și lung;  
h. aprobă declarația politicii editoriale a Companiei în campaniile electorale;  
i. supraveghează activitatea Companiei în scopul realizării Caietului de sarcini și, după caz, intervine cu decizii 
cu caracter de reglementare;  
j. aprobă plafonul maxim al creditelor bancare pe care le poate solicita directorul general fără aprobarea 
Consiliului de supraveghere și dezvoltare;  
k. aprobă propunerile de modificare a bugetului Companiei;  
l. ține registrul adresărilor publice, examinează petițiile și sesizările parvenite de la populație și, după caz, 

Capitolul III anunță că va viza organizarea activității TRM, dar la modul real copie atribuțiile  CSD, ale 
directorului general și ale Comitetului managerial, atribuții existente deja în lege.  
 
Să observăm, că lit. o) din p.10. stabilește: CSD ”exercită alte atribuții care îi revin conform…regulamentului 
de organizare și funcționare”. Întrebare: e vorba de regulamentul TRM sau al CSD? În mod bizar, 
Regulamentul este, prevederea este, dar ”alte atribuții” lipsesc din Regulament. De ce nu ar fi incluse?! Și 
unde să mai fie incluse dacă nu în Regulamentul TRM?! 
La fel e și în cazul Comitetului managerial.  
 
 
În conținutul capitolului atestăm mai multe erori de redactare. În p.p. 13 și 14, în șapte rânduri, în loc de 
”director general”, sintagmă în vigoare din 1 ianuarie 2019, este utilizat cuvântul ”președinte”. Faptul denotă 
o abordare formală atât la întocmirea/redactarea documentului, cât și la examinarea și aprobarea lui de 
către CSD.   
 
P. 15. operează cu sintagma ”actele oficiale ale Companiei”. Care, oare, să fie acte oficiale?  N-ar fi necesară o 
listă a lor? Atâta timp cât nu-i clară noțiunea, ea poate genera birocrație excesivă. Bunăoară, dacă un angajat 
are nevoie de un pix și scrie un demers, demersul este act oficial pe care trebuie aplicată semnătura 
directorului general sau nu? 
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prescrie directorului general măsuri obligatorii privind redresarea situației;  
m. prezintă și dezbate public, precum și depune până la data de 1 februarie a anului următor Parlamentului 
raportul anual de activitate;  
n. asigură transparența propriei activități;  
o. exercită alte atribuții care îi revin conform prevederilor legale și regulamentului de organizare și 
funcționare.  
11. Funcționarea Companiei este asigurată de către Comitetul managerial al acesteia, condus de directorul 
general al Companiei, care este numit de Parlament la propunerea Consiliului de supraveghere și dezvoltare 
pe un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit. În cazul respingerii de către Parlament a candidatului 
propus, Consiliul de supraveghere și dezvoltare propune un alt candidat, în termen de 15 zile din ziua 
respingerii acestuia.  
12. Directorul general are următoarele atribuții:  
a. dispune, controlează și răspunde de executarea deciziilor Consiliului de supraveghere și dezvoltare, 
precum și de executarea obligațiilor asumate de către Companie;  
b. aprobă, la propunerea Comitetului managerial, reglementări, regulamente și instrucțiuni oportune pentru 
funcționarea Companiei;  
c. desemnează, pe termen determinat valabil până la expirarea mandatului directorului general, cel puțin 2 
directori generali adjuncți, dintre care unul fiind responsabil de serviciile de radiodifuziune sonoră, iar 
celălalt – de serviciile de televiziune;  
d. numește și demite membrii Comitetului managerial, în condițiile legii;  
e. elaborează proiectul agendei de lucru și prezidează ședințele Comitetului managerial;  
f. asigură, împreună cu Comitetul managerial, elaborarea proiectului Caietului de sarcini al Companiei și 
implementarea prevederilor acestuia;  
g. administrează bugetul Companiei;  
h. deleagă provizoriu competențele și responsabilitățile proprii unui membru al Comitetului managerial, în 
cazul absenței sale motivate;  
i. semnează, în numele Companiei, contracte și acorduri;  
j. asigură transparența activității Companiei;  
k. exercită alte atribuții care îi revin conform prevederilor legale.  
13. Comitetul managerial își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și 
funcționare, aprobat de către Consiliul de supraveghere și dezvoltare. Comitetul managerial exercită 
următoarele atribuții:  
a. contribuie la executarea deciziilor președintelui Companiei și ale Consiliului de supraveghere și dezvoltare;  
b. elaborează proiectele de documente supuse aprobării de către președintele Companiei;  
c. oferă avize consultative pentru proiectele de decizii, dispoziții, regulamente și instrucțiuni, supuse 
aprobării de către președintele Companiei;  
d. oferă avize consultative pentru documentele care sânt supuse aprobării de către Consiliul de 
supraveghere și dezvoltare, la solicitarea acestuia;  
e. examinează și avizează rapoartele anuale de activitate ale Companiei și le prezintă spre aprobare 
Consiliului de supraveghere și dezvoltare;  
f. la inițiativa președintelui Companiei asigură elaborarea și avizarea proiectului Caietului de sarcini, care 
urmează a fi prezentat spre aprobare Consiliului de supraveghere și dezvoltare al IP Compania „Teleradio-
Moldova”;  
g. avizează proiectul modificărilor conținutului Caietului de sarcini, elaborate la inițiativa președintelui 
Companiei, pentru a fi prezentat spre aprobare Consiliului de supraveghere și dezvoltare al IP Compania 
„Teleradio-Moldova”;  
h. avizează Raportul privind executarea bugetului Companiei;  
i. propune spre aprobare președintelui Companiei reglementări, regulamente și instrucțiuni oportune pentru 
funcționarea Companiei;  
j. exercită alte atribuții care îi revin conform prevederilor legislației și prezentului regulament.  
14. Componența numerică și nominală a Comitetului managerial este aprobată prin ordinul/dispoziția 
președintelui Companiei.  
15. Semnătura pe actele oficiale ale Companiei sunt aplicate de Directorul general, avizate de membrii 
Comitetului managerial, persoanelor cu funcții de răspundere abilitate, inclusiv cu utilizarea semnăturii 

Capitolul conține puține elemente din ceea ce ar însemna ”organizarea activității”, dar și ele sunt vagi. De 
exemplu, dacă sintagma ”subiecte specifice” din p.16. nu este definită, prevederea lasă mult loc de 
eventuale abuzuri, or, există suficiente ”subiecte specifice” soluționarea cărora ar putea să nu țină de TRM, 
bunăoară, o cauză în instanță. 
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electronice.  
16. În cadrul Companiei pot fi create comisii, grupuri de lucru care sânt convocate pentru examinarea şi 
soluționarea unor subiecte specifice. În activitatea comisiilor pot fi antrenați specialiști din diferite domenii.  

IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII COMPANIEI  
17. Prezentul Regulament intră in vigoare din data aprobării lui de Consiliul de Supraveghere și dezvoltare al 
IP Compania „Teleradio-Moldova”.  
18. Regulamentul dat poate fi modificat sau abrogat prin Hotărâre a Consiliului de Supraveghere și 
dezvoltare în temeiul actelor normative.  
 

Titlul Capitolului IV, în mod inexplicabil, este identic titlului Capitolului III. Atestăm aceeași atitudine formală 
și la elaborare, și la aprobare. 
În mod normal, un Regulament ar urma să se încheie cu dispoziții finale și tranzitorii. Conținutul capitolului, 
la o adică, mai mult înclină spre asta. 
Regulamentul, potrivit p.17., intră în vigoare ”din data aprobării”. De ce? În SUA legea intră în vigoare când e 
cunoscută și înțeleasă. În RM legea intră în vigoare, de regulă, când este publicată în M.O. De ce atâta grabă 
în cazul TRM?! Logica spune, că Regulamentul are șanse să devină funcțional, doar dacă este cunoscut și 
înțeles. Cu siguranță, la momentul aprobării nu are cum să fie, cel puțin, cunoscut de toți angajații TRM, nu 
încă și înțeles.  
Poate, era bine să fie prevăzut modul, în care prevederile Regulamentului, obligatoriu, sunt aduse la 
cunoștința angajaților. 
Poate, era bine de prevăzut modul exact, în care Regulamentul să fie modificat, situația exactă în care 
trebuie abrogat, precum și în temeiul căror acte normative concrete. În caz contrar, nu-i clar cui îi aparține 
inițiativa modificării sau abrogării, iar faptul poate genera abuzuri, mai ales, din partea factorilor decidenți.  

Anexa nr. 1 la Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Instituției Publice Compania „Teleradio-
Moldova” aprobat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere al IP Compania „Teleradio-Moldova” nr. 30 din 
07.05.2019 Modificat prin: Hotărârea CS nr. 58  din 06.08.2019, Decizia CS nr. 91 din 30.12.2020, Hotărârea 
CSD nr. 80 din 29.11.2021, Decizia CSD nr. 14 din 11.02.2022  

Era suficient: ”Anexa nr. 1. Structura IP Compania „Teleradio-Moldova”. Când a fost aprobat și modificat 
documentul este indicat în debutul Regulamentului propriu-zis. A repeta informația când e vorba de anexă 
mai mult împiedică decât ajută. Orice document trebuie să fie cât mai ușor de însușit, iar acest efect este 
obținut prin înlăturarea din document a tot ce este irelevant.   

Structura IP Compania „Teleradio-Moldova”  
1. Consiliul de Supraveghere și dezvoltare  
2. Directorul general  
3. Comitetul managerial  
4. Cabinetul Directorului general  
5. Serviciul dezvoltare strategică  
6. Serviciul comunicare și relații internaționale  
7. Serviciul juridic  
8. Serviciul audit intern  
9. Serviciul resurse umane  
10. Serviciul formare continuă  
11. Serviciul marketing și vânzări  
12. Departamentul multimedia  
13. Departamentul producție multimedia pentru copii  
14. Departamentul financiar  
15. Serviciul contabilitate  
16. Serviciul planificare  
17. Serviciul aprovizionare, achiziții, depozit  
18. Departamentul logistică  
19. Departamentul „Telefilm-Chișinău” 

Potrivit anexei nr. 1, structura TRM este constituită din 41 de entități. Că-s multe, puține sau exact câte 
trebuie, putem judeca doar analizând interacțiunea și funcționalitatea lor zi de zi care, în definitiv, și trebuie 
să conducă la atingerea scopului și misiunii TRM. Pentru că nu avem posibilitatea să realizăm acest lucru, ne 
vom limita la unele observații și constatări generale. 
În prima parte a structurii sunt indicate, în principal, entitățile subordonate nemijlocit directorului general – 
14 la număr, dar, de fapt, sunt 16, precum este indicat în anexa nr.2 – Organigrama TRM. Este firesc ca 
entitățile ”Televiziune” și ”Radiodifuziune” să fie în subordine directă a directorului general. Totuși, 16 
entități par a fi prea multe. În teorie se zice că un manager, pentru a fi eficient, poate urmări cu atenția 
necesară activitatea a plus-minus 7 subalterni. Depășirea cu mult a acestei cifre, este un indiciu al ”verticalei 
puterii”, al dorinței de a ține totul sub control, or, acest lucru este imposibil. Dorința poate fi mare, dar 
volumul atenției și concentrării umane este în mod obiectiv limitat – așa-i ”construit” omul. Un manager 
poate ține totul sub control, dar nu trebuie să ne așteptăm la eficiență. Atare practică generează docilitatea 
și estompează inițiativa – perspective sumbre pentru orice domeniu de activitate umană și, cu atât mai mult, 
pentru creație și creatori.  
Să observăm, că din 19 entității conținute în prima parte a structurii, una – directorul general, nu-i entitate, 
ci funcție. În plus, este scoasă aparte și entitatea ”Cabinetul Directorului general”. Ce reprezintă ea în 
realitate nu știm, dar punem la îndoială necesitatea separării ei, de rând ce, prin lege, este constituit 
Comitetul managerial – organul consultativ al directorului general. Să aibă, oare, cabinetul directorului 
atribuții administrative? Din Regulament nu-i clar.  
Nu înțelegem logica existenței a două entități, precum ”Serviciul resurse umane” și ”Serviciul formare 
continuă”. Bunele practici existente sunt cele, care dau serviciului resurse umane atribuții de recrutare, 
evidență, și formare continuă a cadrelor. E un lucru firesc – serviciul respectiv știe tot sau trebuie să știe totul 
despre cadre. Un serviciu de formare continuă separat, pentru a-și organiza/planifica activitatea, oricum va 
apela la serviciul resurse umane. Nu-i mai gospodărește să fie comasate atribuțiile într-un singur serviciu?!   
La fel, nu este clar, de ce ”Departamentul multimedia” și ”Departamentul producție multimedia pentru 
copii” sunt separate, și de ce al doilea departament trebuie să fie subordonat direct directorului general? De 
ce ”Serviciul aprovizionare, achiziții, depozit” este separat de ”Departamentul logistică”? De ce 
”Departamentul ”Telefilm-Chișinău” este subordonat directorului general, iar altă entitate distinctă – 
”Departamentul înregistrări și colective muzicale” – nu? Poate, e de gândit, dacă nu-i mai bine de comasat 
”Serviciul dezvoltare strategică” și serviciul marketing, dat fiind că nu poți face strategii fără analiza/studiul 
pieței. Evident, dacă serviciul marketing anume asta face. De reținut: cu cât mai multe ”subdiviziuni-feude”, 
cu atât mai dificil sau imposibil chiar să construiești acel vas-comunicant care trebuie să fie TRM. 
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Din câte se cunoaște, la TRM există Serviciul ombudsmanului. El nu se regăsește nici între entitățile 
subordonate directorului general, nici între celelalte. De ce? 

20. Televiziunea  
21. Departamentul știri și dezbateri  
22. Departamentul producție  
23. Departamentul management producție  
24. Centrul tehnic TV  
25. Serviciul programe „Moldova 2”  

Partea a doua a structurii TRM, ”Televiziunea”, este compactă, de altfel, cum ar trebui să fie oricare 
structură. Unica întrebare ar fi: de ce există și ”Departamentul producție” și ”Departamentul management 
producție”?. Și, pentru că legislația operează cu sintagma ”servicii media audiovizuale”, Moldova 1 și 
Moldova 2 anume așa ar trebui denumite și în structură/organigramă.  

26. Radiodifuziunea  
27. Radio Moldova  
28. Radio Moldova Muzical  
29. Radio Moldova Tineret  
30. Departamentul știri, dezbateri, sinteze  
31. Redacția actualități radio  
32. Departamentul programe  
33. Redacția documentare, coproducție și investigare  
34. Redacția muzică  
35. Redacția cultură  
36. Redacția minorități naționale  
37. Redacția copii, adolescenți și tineret  
38. Departamentul regie radio  
39. Departamentul patrimoniu  
40. Centrul tehnic RD  
41. Departamentul înregistrări și colective muzicale 

Spre deosebire de televiziune, ”Radiodifuziunea”, ca structură, arată și stufos, și alogic – 16 entități.  
Alogic, pentru că nu-i clar: 
- de ce este ”Radio Moldova Muzical” și ”Redacția muzică”? 
- de ce este ”Radio Moldova Tineret” și ”Redacția copii, adolescenți și tineret”  (până la decizia CSD din 19 
aprilie, curent), și ”Departamentul producție multimedia pentru copii”? 
- de ce este ”Departamentul știri, dezbateri, sinteze” și ”Redacția actualități radio”?  
- de ce este ”Redacția cultură”, dar nu este redacția social, sport, învățământ, grădinărit etc.?  
- de ce este ”Redacția documentare, coproducție și investigare”? și ce înseamnă ”documentare” - e gen 
jurnalistic sau altceva?, dacă-i gen jurnalistic, de ce e la plural, iar celelalte substantive – la singular? și de ce 
”investigare”? – să fie, oare, vorba de investigații jurnalistice?, dacă da, de ce la radio?  
- de ce există ”Departamentul programe”?, ”programe” de care, altele decât cele ale redacțiilor?    
Constatăm, astfel, că structura/organigrama ”Radiodifuziunii” necesită reevaluare, reconsiderare, pentru a-i 
conferi claritate, funcționalitate și eficiență reală.   
Posibil, o structură/organigramă mult mai acătărea, mai înțeleasă și mai ieftină ar fi servicii media de 
radiodifuziune distincte (actualități, muzical, tineret, copii, cultural etc.), cu echipe compacte sau cu o 
singură echipă, care să excludă dublările și, ce nu-i absolut de ignorat, cheltuielile neîndreptățite. Astfel, 
serviciul media de actualități, unul generalist, ar fi principal și ar acoperi întreaga tematică, dar cu accent pe 
actualitate și orientat către toate categoriile, iar celelalte servicii – tematice, orientate către categorii aparte 
ale publicului. 

Anexa nr. 2 la Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Instituției Publice Compania „Teleradio-
Moldova” aprobat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere al  IP Compania „TeleradioMoldova” nr. 30 din 
07.05.2019 Modificat prin: Hotărârea CS nr. 58 din 06.08.2019, Decizia CS nr. 91 din 30.12.2020, Hotărârea 
CSD nr. 80 din 29.11.2021, Decizia CSD nr. 14 din 11.02.2022  
Organigrama IP Compania „Teleradio-Moldova” 

Din aceleași motive, ca și în cazul anexei nr. 1, era suficient: ”Anexa nr. 2. Organigrama IP Compania 
„Teleradio-Moldova”. 
 
În anexa nr.2,* cum e și firesc, informația este mai ordonată și mai ușor de perceput. În acest sens, punem la 
îndoială oportunitatea anexei nr.1. 

*Prin decizia CSD din 19 aprilie 2022 Redacția copii, adolescenți, tineret a fost exclusă din organigramă.  
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Constatări generale: 
Stricto modo, documentul analizat nu răspunde semnificației cuvântului ”regulament”. Prin urmare, între titlul documentului și conținutul lui este atestată o discrepanță vădită.  
Documentul reprezintă o compilație prea schematică și stângace de prevederi ale legii în vigoare, transcrise fidel, în loc să  le completeze și să le concretizeze astfel, încât oricine dintre angajații TRM să înțeleagă mai bine 
cum să le aplice în activitatea cotidiană. Este motivul din care documentul nu poate asigura randamentul pe care poate miza un regulament întocmit cu meticulozitate și în cunoștință de cauză. Nu este clar scopul unui 
atare document de rând ce nu stabilește cu claritate și concretețe relațiile dintre administrație și angajați sau dintre numeroasele entități ale TRM. Documentul nu evită paralelismele în legislație, dispuse de cadrul juridic în 
vigoare, și lasă impresia că a fost un scop în sine și nu emanarea regulilor ce ar ținti activitatea productivă și eficientă a TRM. În acest sens, lucrul la întocmirea lui, în cea mai mare parte, a fost în van, chiar dacă a solicitat 
timp, efort și bani. Atitudinea față de întocmirea și aprobarea documentului poate fi calificată fără dubii drept una formală .  
Documentul, așa cum e scris, ar putea mai mult să încurce decât să ajute angajaților TRM pentru că reproduce prevederi minime  dintr-o singură lege. În afara documentului au rămas prevederi obligatorii pentru TRM din, 
cel puțin, vreo 50 de acte normative juridice din legislația națională și cea internațională  cum ar fi, de exemplu, Codul muncii, Codul civil sau Convenția ONU cu privire la drepturile copilului. 
Un regulament bine întocmit are capacitatea să guverneze excluzând sau minimizând factorul uman. Un document scris prost lasă prea mult loc pentru interpretări arbitrare, disensiuni între angajați și pentru abuzuri. E mai 
bine să alocăm timp mai mult pentru un document care să guverneze corespunzător și îndelungat relațiile în TRM, decât să elaborăm în grabă un document care să nu ne absolve, cel puțin, de veșnicele preocupări de 
aplanare a conflictelor iminente. Timpul pierdut la soluționarea tensiunilor generate de lipsa și/sau necunoașterea regulilor nu poate fi recuperat pentru a fi utilizat acolo unde trebuie utilizat.         
 
Recomandare generală: să fie elaborat un alt regulament, ca principal document intern, cu respectarea tuturor rigorilor ce se impun, cu participare largă a angajaților TRM și supus dezbaterilor ample până a fi aprobat.   
 
** 

Ion Bunduchi, 
Expert APEL 
 
 
 



Annex no.14 CSD decision on the collaboration with APEL and other media NGOs 
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Chișinău, 13 mai 2022 

 

Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova”  

În atenția dlui Arcadie GHERASIM,  
Președinte al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare 

În atenția dlui Vlad ȚURCANU,  
Director General 

 

Stimate domnule Președinte al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare, 

Stimate domnule Director General al Companiei „Teleradio-Moldova”, 

 

Asociația Presei Electronice (APEL) propune atenției Dvs. o analiză ce cuprinde observații și comentarii 

pe marginea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de calificare 

reprezentativ în cadrul IP Compania „Teleradio-Moldova”.  

Analiza efectuată de către experții APEL a vizat gradul de conformitate a documentului analizat cu 

exigențele de bază ale unui act normativ și a fost elaborată în cadrul proiectului „Dezvoltare strategică 

și consolidarea cadrului legal și de reglementare pentru mass-media independentă din Rep. Moldova”, 

implementat de APEL cu susținerea International Media Support (IMS). 

 
Cu deosebit respect,  
 
Vasile State, președinte APEL 
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Actul analizat: Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de calificare reprezentativ în cadrul IP Compania „Teleradio-Moldova” 

Comentariu: Necesitatea adoptării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de calificare reprezentativ în cadrul IP Compania „Teleradio-

Moldova” este dictată de prevederile art. 37 alin.(4) din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA), în vigoare din 1 ianuarie 2019. Totodată, trebuie să 

avem în vedere și faptul că prin prisma art.37 alin.(3) Directorul General (DG) al Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM) este obligat să numească, în bază 

de concurs, șefii unităților structurale direct subordonate. Norma prevăzută la alin.(4) stabilește că DG ”dispune și aprobă componența numerică și nominală 

a Consiliului de calificare reprezentativ, responsabil de desemnarea prin concurs a șefilor unităților structurale direct subordonate”. 

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de calificare a fost aprobat prin ordinul Președintelui Companiei „Teleradio-Moldova” nr.80 din 

04.10.2019. Documentul a fost avizat de către Comitetul Managerial al TRM (proces-verbal nr.09 din 20.08.2019) și de către Consiliul de Supraveghere și 

Dezvoltare (CSD) după ce a fost dezbătut în două ședințe. Inițial la ședința din 29.08.2022, CSD prin decizia nr. 66 a remis spre redactare documentul 

administrației TRM, iar la ședința din 13.09.2019, a aprobat actul respectiv prin decizia nr. 71. Strict formal, toate aceste acțiuni s-au derulat cu respectarea 

procedurilor legale stabilite de CSMA. 

Prin același ordin nr.80 din 04.10.2019 (p.2), președintele companiei TRM, dna Olga Bordeianu, a instituit componența nominală a Consiliului de calificare, 

ceea ce poate constitui o anumită problemă de nonconformitate cu legislația în vigoare. Și asta deoarece ordinul nr.80 este denumit ”Cu privire la 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de calificare reprezentativ în cadrul IP Compania „Teleradio-

Moldova”. Observăm, așadar, că nu este specificată partea care se referă la numirea componenței Consiliului de calificare. Or, conform art.42 alin (2) din 

legea nr.1oo/2017 cu privire la actele normative, denumirea actului normativ trebuie să exprime cu claritate obiectul reglementării. Prin urmare, ar fi fost 

logic, în opinia noastră, ca pentru instituirea Consiliului de calificare și numirea componenței sale nominale să existe un ordin aparte.  

În componența Consiliului de calificare, conform ordinului nr.80 al DG, au intrat 7 membri, inclusiv președintele TRM (DG, conform CSMA), directorii 

responsabili de radio și TV (directorii generali adjuncți, conform CSMA), șefii serviciilor Resurse Umane și Dezvoltare Strategică, directorul financiar, toți 

fiind angajai ai Companiei. Este adevărat că în CSMA nu este stabilită o cotă de membri ai Consiliului care ar trebui cooptați din exteriorul TRM, dar în afară 

de buchea legii mai este și spiritul legii. Este mai mult decât evident faptul că scopul urmărit prin crearea acestui Consiliu de calificare este de a transparentiza 

procesul de angajare în serviciul public de radio și de televiziune a celor mai buni profesioniști din domeniu și de a exclude situațiile când această activitate 

se transformă pentru administrația companiei TRM în ”afacere proprie”. 

Cu atât mai stranie și neadecvată esenței sale este denumirea atribuită prin Regulament acestei structuri: Consiliul de calificare reprezentativ. Vom 

preciza că norma prevăzută la art.37 alin.(4) constituie cadrul legal și nu e neapărat necesar ca denumirea Consiliului de calificare să cuprindă și sintagma 

”reprezentativ”. Important este ca această entitate instituită de către DG să aibă o componență nominală reprezentativă pentru societate deoarece vorbim de 

furnizorul public național de servicii media. În acest sens, așteptările societății civile și nu numai erau ca în componența acestui Consiliu de calificare să intre 

și reprezentanți din afara TRM, ceea ce nu s-a întâmplat, deoarece toți membrii acestei structuri sunt din cadrul companiei. 

Un alt amănunt care denotă o atitudine formală din partea fostei conduceri de la TRM, a președintelui companiei și a Consiliului de Supraveghere, este faptul 

că în afară de deciziile care vizează aprobarea Regulamentului propriu-zis și a componenței sale nominale, alte detalii legate de funcționalitatea acestei 

structuri create prin CSMA nu există, dacă analizăm documentele făcute publice pe site-ul TRM. În situația, puțin probabilă, că acestea ar exista,  atunci nu 

prea este clar de ce aceste informații nu sunt făcute publice. 
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Comentarii pe marginea Regulamentului: 

Prevederile Regulamentului Constatări, comentarii și sugestii 

I. DISPOZIȚII GENERALE  

1. Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de calificare reprezentativ 
în cadrul IP Compania „Teleradio-Moldova” (în continuare Regulament) este 
elaborat în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (4) din Codul serviciilor media 
audiovizuale al RM, Codului muncii al RM și altor acte normative. 

Denumirea trebuie pusă la forma articulată – Regulamentul. Mai jos în text, există 
mai multe exprimări stângace sau chiar greșeli care sunt marcat cu galben.  

2. Prezentul Regulament stabilește modul de constituire și competențele Consiliului 
de calificare reprezentativ în cadrul IP Compania „Teleradio-Moldova” (în 
continuare - Consiliul de calificare), modul de organizare și desfășurare a 
concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducători ai subdiviziunilor 
subordonate direct directorului general al IP Compania „TeleradioMoldova” (în 
continuare Companie). 

Aici și peste tot în cuprinsul Regulamentului este utilizată eronat sintagma 
„subdiviziuni”, deoarece în CSMA este folosită noțiunea de „unități structurale”. 
Explicația vine de la faptul că potrivit prevederilor Codului fiscal, dar și ale Codului 
Muncii „subdiviziune” înseamnă „unitate structurală a întreprinderii, instituției, 
organizației (filială, reprezentanță, sucursală, secție etc.), situată în afara locului ei 
de reședință de bază, care exercită unele din atribuțiile acesteia.” Deoarece 
Compania nu are reprezentante sau filiale, propunem utilizarea sintagmelor „unități 
structurale” după cum este stabilit în CSMA sau „subdiviziuni interioare” conform 
prevederilor Codului Muncii. 

Poate să nu fie neapărat o mare inadvertență, dar poate că, în loc de ”competențe” ar 
trebui să se utilizeze sintagma ”atribuții” deoarece mai jos în textul Regulamentului 
se face referire la atribuții și nu la competențe.  

3. în sensul prezentului Regulament noțiunile utilizate au următoarele semnificații: 
angajator - conducătorul IP Compania „Teleradio-Moldova”, abilitat în baza actelor 
normative ce reglementează raporturile de muncă, cu dreptul la angajare, concediere 
și demitere a salariaților; 
candidat - persoană care solicită loc de muncă în cadrul Companiei într-o funcție de 
conducător al unei subdiviziuni direct subordonate directorului general al 
Companiei și corespunde criteriilor și cerințelor de angajare înaintate pentru funcția 
solicitată; 
selectare - proces de desemnare din rândul solicitanților a celor mai competente 
persoane în baza criteriilor stabilite pentru funcția solicitată/vacantă; 
sistem de desemnare/angajare - totalitatea etapelor și procedurilor incluse în 
procesul continuu sistematic de selectare și angajare a unei persoane într-o funcție 
de conducător al unei subdiviziuni direct subordonate directorului general al 
Companiei. 

Conform noțiunii de ”angajator” din Regulament, salariatul ar urma să încheie 
contract individual de muncă cu conducătorul IP Compania „Teleradio-Moldova”, 
dar de fapt persoana care câștigă concursul se angajează la muncă la TRM, nu la o 
persoană fizică anume care conduce pentru o anumită perioadă instituția și pe care 
o reprezintă pe durata mandatului. Nu mai vorbim de faptul că această persoană 
poate să fie demisă sau să-și încheie mandatul înainte de termen din proprie 
inițiativă. Este adevărat că potrivit  Codului muncii, angajator poate fi și persoana 
fizică, însă se are în vedere alte situații când, de exemplu, cetățeanul angajează pe 
cineva pentru executarea unor lucrări casnice sau în cazul executării activității de 
întreprinzător fără constituirea persoanei juridice. În mod cert, acesta nu este cazul 
TRM. La urma urmei, în caz de necesitate, se poate solicita asistență din partea 
Inspectoratului de Stat al Muncii. 

Dacă, totuși, vrem să ne referim aici la atribuțiile DG al TRM în procesul de angajare, 
concediere, etc sau al altei persoane care semnează contractul individual de muncă 
atunci trebuie să introducem o nouă noțiune (eventual de reprezentant legal al 
angajatorului, adică cel care semnează contractele de muncă cu angajații) și să-i 
explicăm semnificația. 

Semnificațiile noțiunii de ”candidat” sunt ușor confuze. Vorbim despre un proces de 
selecție a persoanelor pentru funcțiile de conducători ai unităților structurale 
subordonate direct DG, în urma organizării unor concursuri. Deci, nu vine cineva și 
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cere loc de muncă de șef de unitate dacă nu este concurs anunțat. Iar dacă este 
concurs, firește că este candidat persoana care solicită să fie înscrisă la acest concurs 
dacă ea corespunde criteriilor și cerințelor de angajare înaintate.  

Pentru noțiunea de „selectare” care trebuie să facă referire în mod obligator la 
existența/organizarea unui concurs și selectarea din rândul candidaților, propunem 
următoarea formulă: „proces de desemnare din rândul candidaților admiși la proba 
de concurs a celor mai competente persoane în baza criteriilor stabilite pentru 
funcția scoasă la concurs„. 

La noțiunea de „sistem de desemnare/angajare” propunem următoarea formulă: 
„totalitatea etapelor și procedurilor incluse în procesul de selectare în bază de 
concurs și de angajare a unei persoane într-o funcție de conducător al unei unități 
structurale direct subordonate directorului general al Companiei. 

4. Procesul de recrutare, selectare și angajare prin concurs se realizează conform 
următoarelor principii: 
competiție deschisă- informarea publicului larg privind funcțiile vacante, asigurarea 
accesului liber de participare la concurs a oricărei persoane care îndeplinește 
condițiile stabilite de participare la concurs; 
competență - selectarea celor mai competente și integre persoane în baza unor 
criterii clar definite și a unei proceduri unice de evaluare; 
tratament egal - aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii de selectare 
obiective și clar definite, astfel încât orice candidat să aibă șanse egale; 
transparență - publicarea informațiilor privind funcțiile vacante de conducător al 
unei subdiviziuni direct subordonate directorului general al Companiei și punerea la 
dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la modul de organizare 
și desfășurare a concursului. 

Recrutare înseamnă, de fapt, angajare. Nu vedem rostul de a avea ambele cuvinte în 
aceeași propoziție. Ar trebui să ne limităm la: ”procesul de selectare și angajare prin 
concurs (...) ”.    

Obiecții față de felul în care sunt formulate aceste principii nu avem. Important este 
modul în care vor fi acestea puse în aplicare. 

Conform observațiilor de mai sus, sintagma ”subdiviziuni” trebuie înlocuită cu 
sintagma ”unități structurale”. 

II. CONSTITUIREA ȘI COMPETENȚA CONSILIULUI DE CALIFICARE ÎN 
CADRUL IP COMPANIA „TELERADIO-MOLDOVA” 

Sugerăm să nu se folosească sintagma ”competență” mai ales la singular, în cazul de 
față, deoarece mai departe peste tot în document este utilizată formula ”atribuții”.  

5. Componența numerică și nominală a Consiliului de calificare este aprobată prin 
ordinul directorului general al Companiei. 

 

6. Consiliul de calificare se constituie pe o perioada de 3 ani. Ce urmează după 3 ani? Care este procedura de numire a unei noi componențe. În 
ce termene? 

7. Numărul membrilor Consiliului de calificare nu poate fi mai mic de 7 persoane, 
inclusiv președintele și secretarul, care are drept de vot. Numărul membrilor 
Consiliului de calificare nu poate fi impar. 

Este o formulare vagă și interpretabilă această referire la faptul că numărul nu poate 
fi mai mic....Dar mai mare, cu cât până la ce număr poate fi? Trebuie să se stabilească 
exact care este numărul membrilor Consiliului și acesta sigur că poate și trebuie să 
fie un număr impar. Atunci ar dispărea și necesitatea de a scrie că numărul 
membrilor nu poate fi impar. Aici probabil ar fi cazul de stabilit că din cei șapte 
membri, doi sunt din afara companiei, de exemplu. Sau poate fi și doar unul din afară 
dacă limităm numărul total al membrilor la 5. 

8. Din componența Consiliului de calificare fac parte obligatoriu directorul general 
al Companiei, 2 directori generali adjuncți ai Companiei (unul fiind responsabil de 

 În primul rând ca exprimare, trebuie să folosim sintagma ”din oficiu” și nu 
”obligatoriu”. În al doilea rând, poate că nu e neapărat obligatoriu ca în componența 
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serviciile de radiodifuziune sonoră, iar celălalt - de serviciile de televiziune) și 
conducătorul subdiviziunii Serviciul resurse umane. 

Consiliului de calificare să intre DG care și așa mai este, tot din oficiu, și președinte 
al Comitetului managerial. În plus, în componența Consiliului de calificare DG are 
delegați cei doi adjuncți ai săi (unul șef la radio, altul șef la TV). Așa sau altfel, o listă 
cu persoane care intră din oficiu în acest Consiliu. De exemplu: 1) DG adjunct 
(radio); 2) DG adjunct (TV); 3) Șef serviciu Resurse umane; 4) Șef serviciu juridic; 
5) reprezentant mediul academic sau ONG de media.  

9. Funcția de președintele al Consiliului de calificare este exercitată de directorul 
general al Companiei, iar funcția de secretar este exercitată de conducătorul 
Serviciului resurse umane. în cazul absenței președintelui, activitatea Consiliului 
este condusă de persoana care îndeplinește atribuțiile directorului general al 
Companiei, iar în cazul absenței secretarului, funcția de secretar al Consiliului este 
exercitată de un salariat din cadrul Serviciului resurse umane. 

Funcția de președinte poate să fie aleasă de fiecare dată pentru orice nouă ședință 
sau ciclu de ședințe pe durata organizării unui concurs. Funcția de secretar e bine să 
rămână la Serviciul Resurse Umane. În cazul absenței președintelui, activitatea 
Consiliului poate fi condusă de către unui dintre cei doi adjuncți ai DG care sunt 
membri din oficiu. În cazul absenței secretarului, funcțiile de secretar nu pot fi 
îndeplinite de către un salariat din cadrul Serviciului Resurse Umane deoarece 
acesta nu este membru al Consiliului. Trebuie să se procedeze la alegerea în ședință 
a unui secretar din rândul membrilor.  

10. Nu poate fi membru al Consiliului de calificare persoana care: 
a) se află în relații de rudenie, până la gradul al IV-lea inclusiv, sau afinitate cu 
oricine dintre candidați; 
b) este candidat la funcția pentru care este organizat concursul. 

Cerințele pe care trebuie să le întrunească un candidat trebuie evident extinse:  

c) calitatea de deținător, direct sau indirect, de acțiuni sau părți ale fondului statutar 
al societăților comerciale cu activități în domenii în care s-ar afla în conflict de 
interese cu calitatea de membru; 

d) calitatea de membru de partid sau de afiliat politic. 

11. La necesitate, în componența Consiliului de calificare pot fi incluși specialiști în 
domeniul, din exteriorul Companiei. Remunerarea membrului Consiliului de 
calificare care nu este angajatul Companiei se efectuează în conformitate cu tarifele 
aprobate în cadrul Companiei. 

Formula respectivă este literă moartă. Trebuie prevăzut expres numărul membrilor 
din exteriorul companiei. Trebuie să se clarifice aici modul de remunerare eventual 
per ședință. Cum s-ar calcula cuantumul retribuției conform tarifelor etc. 

12. în cazul identificării unui conflict de interese, membrul Consiliului de calificare 
va informa despre acesta președintele Consiliului de calificare, care va suspenda 
participarea acestuia în activitatea Consiliului. 

Este posibil să existe anumite cazuri când situațiile de conflict de interese sunt 
notificate de un membru al Consiliului, în ședință Atunci, o practică este decizia 
acestui membru de a se abține de la vot în respectiva ședință și deci nu ar fi nevoie 
ca participarea acestuia în activitatea Consiliului să fie suspendată.  

13. în cazul încălcării prevederilor pct. 12 din prezentul Regulament, persoana care 
nu a informat despre existența conflictului de interese poate fi atrasă la răspundere 
disciplinară. 

Cum poate fi atrasă la răspundere? Care este mecanismul? 

14. Ședința Consiliului de calificare poate avea loc cu prezența a cel puțin 2/3 de 
membri. 

Poate ar fi mai potrivit de pus numărul exact al membrilor  necesar pentru ca ședința 
să fie deliberativă? În prezența a 5 membri din 7 sau 4 din 5. 

15. Deciziile Consiliului se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți la ședința.  

16. Atribuțiile Consiliului de calificare: 
a) completează Declarația pe proprie răspundere privind lipsa conflictului de 
interese (conform Anexei nr. 1 la prezentul Regulament); 
b) întocmește și aprobă bibliografia concursului; 
c) întocmește și aprobă lista actelor ce urmează a fi depuse de candidați, lista 
întrebărilor pentru interviu și asigură confidențialitatea acestora; 

Prevederea de la lit.a) nu este o atribuție a Consiliului, ci mai degrabă poate fi o 
obligație individuală a fiecărui membru al acestui Consiliu.  

Celelalte atribuții listate în acest p.16 sunt formulate fără vreo logică, parte din 
acestea urmând a fi precizate sau atribuite președintelui Consiliului. 
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d) examinează dosarele candidaților și aprobă în baza dosarelor depuse, lista 
persoanelor care întrunesc condițiile stabilite de participare la interviu; 
e) stabilește locul, data și ora desfășurării interviului; 
f) asigură desfășurarea interviului; 
g) evaluează și aprobă rezultatele obținute de fiecare candidat și întocmește lista 
candidaților care au promovat concursul, cu specificarea rezultatelor finale; 
h) semnează procesele-verbale și altă documentație privind activitatea Consiliului de 
calificare. 

Explicația este următoarea: Consiliul este un organ colegial. În acest sens nu prea 
este clar cum respectivul organ ”întocmește (...) bibliografia concursului”, conform 
lit.b) sau cum acesta ”întocmește (...) lista actelor ce urmează a fi depuse de 
candidați, lista întrebărilor pentru interviu (...)”, conform lit.c) și așa mai departe. 
Propunem să fie omise cuvintele ”întocmește și”. Eventual, partea legată de 
întocmire poate fi atribuită Secretarului Comisiei sau Serviciului Resurse Umane. 

În fine, atragem atenția la lit.h) pe care trebuie s-o înțelegem în modul următor: 
”Consiliul de calificare semnează procesele-verbale și altă documentație privind 
activitatea Consiliului de calificare”. Este clar că membrii Consiliului semnează 
procesele-verbale, nu Consiliul.     

17. Atribuțiile președintelui Consiliului de calificare: 
a) conduce procesul de desfășurare a concursurilor; 
b) prezidează ședințele Consiliul de calificare; 
c) implică după caz, în activitatea Consiliul de calificare experți independenți și 
specialiști din domeniu, pentru a prezenta comentarii față de audierea candidaților. 

La lit.c) trebuie să se aibă în vedere experți independenți și specialiști, alții decât cei 
care în mod normal ar trebui să facă parte din Consiliul de Calificare.  

 

18. Atribuțiile secretarului Consiliului de calificare: 
a) întocmește lista funcțiilor de conducători ai subdiviziunilor direct subordonate 
directorului general care sunt vacante/temporar vacante, existente în statele de 
personal, conform situației la zi și o prezintă spre publicare Departamentului 
multimedia; 
b) prezintă Departamentului multimedia informația aferentă desfășurării 
concursului pentru plasarea pe site-ul Companiei; 
c) primește de la candidați dosarele de concurs, inclusiv copiile actelor ce urmează a 
fi prezentate, verifică veridicitatea copiilor prezentate și corespunderea actelor 
primite cu cele specificate în informația cu privire la condițiile de desfășurare a 
concursului; 
d) perfectează procesele-verbale și altă documentație privind activitatea Consiliului 
de calificare; 
e) după expirarea termenului pentru depunerea actelor notifică Consiliul de 
calificare despre candidații înscriși la concurs; 
f) comunică candidaților admiși la concurs data, locul și ora desfășurării concursului, 
cu cel puțin 3 zile înainte, la telefon și prin e-mail, totodată asigurând publicarea 
informației respective și listei candidaților admiși la interviu pe site-ul Companiei; 
g) anunță candidații despre modificările intervenite, din motive obiective, referitor 
la data, ora, locul desfășurării concursului; 
h) comunică candidaților rezultatele examinării dosarelor, date despre desfășurarea 
interviului, precum și rezultatele finale ale concursului și prezintă informația 
respectivă Departamentului multimedia pentru publicare pe site-ul Companiei în 
rubrica „Posturi scoase la concurs”; 
i) îndeplinește alte atribuții pentru asigurarea bunei desfășurări a concursului. 

Atribuțiile de la lit.a) și b) pot fi comasate deoarece este vorba de un post sau mai 
multe posturi scos/scoase la concurs și de publicarea pe site a informației despre 
organizarea concursului pentru ocuparea funcției/funcțiilor vacantă/vacante. 

La lit.c) se face referire la atribuția de primire a dosarelor. În capitolul următor (III. 
Organizarea concursului) aflăm că fiecare candidat va completa un formular de 
participare la concurs. N-ar trebui cumva ca secretarul să aibă atribuția de a ”pune 
la dispoziția candidaților formularele de participare la concurs? Al doilea aspect care 
intervine aici este legat de noțiunea de ”candidat”. Conform semnificației din p.3, 
candidat e persoana care corespunde cerințelor și a fost admisă la concurs. În această 
situație, fie se schimbă semnificația noțiunii ”candidat”, fie utilizăm formula 
”solicitant”. 

Lit.e) ar trebui formulată, mai elegant, în modul următor: ”e) după expirarea 
termenului pentru depunerea actelor prezintă membrilor Consiliului de calificare o 
informație despre candidații înscriși la concurs;” 

Lit.f) și h) cuprind fiecare câte o atribuție cu informații multiple care vizează 
categorii de actori diferiți – candidații (1) și Departamentul multimedia (site-ul), 
care ar fi logic, să fie despărțite. 

III. ORGANIZAREA CONCURSULUI  
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19. Concursul privind desemnarea conducătorilor unităților structurale direct 
subordonate directorului general al IP Compania „Teleradio Moldova” este organizat 
de către Consiliul de calificare. 

 

20. Conducătorul subdiviziunii Serviciul resurse umane înaintează un demers/nota 
informativă către directorul general al Companiei cu privire la existența funcțiilor 
vacante de conducători de subdiviziuni și propunerea de a fi scoase la concurs. 
 Funcția vacantă este scoasă la concurs la decizia directorului general al Companiei. 

A doua propoziție din acest p.20 lasă loc pentru interpretări. Adică, DG ar putea să 
decidă ca o anumită funcție să nu fie scoasă la concurs, ceea ce contravine și 
Regulamentului și prevederilor CSMA. Propunem ca această propoziție să fie omisă. 

21. Informația privind funcțiile vacante și anunțul despre organizarea concursului se 
plasează pe site-ul Companiei, precum și în alte surse, cu cel puțin 20 de zile înainte 
de data desfășurării concursului. 

 

22. Anunțul cu privire la funcția vacantă obligatoriu conține următoarele informații: 
a) denumirea și sediul Companiei; 
b) denumirea funcției vacante pentru care se desfășoară concursul; 
c) fișa de post; 
d) condițiile de participare la concurs; 
e) acte obligatorii ce urmează a fi prezentate; 
f) data-limită de depunere a actelor; 
g) modalitatea de depunere a actelor (personal sau prin poșta electronică); 
h) datele de contact ale persoanei responsabile de oferirea informațiilor 
suplimentare și de primirea actelor; 
i) data desfășurării concursului (sau modalitatea de anunțare a candidaților). 

Fișa postului este un document care poate fi detaliat și respectiv voluminos. Prin 
urmare, la lit.c), trebuie să avem în vedere ”scopul general și sarcinile de bază ale 
funcției, conform fișei postului”. 

La lit.g) parantezele sunt de prisos, mai ales că la p.23 se menționează expres că 
solicitanții pot depune dosarele și personal și prin e-mail. Deși, probabil, mai potrivit 
ar fi ca modalitatea de depunere a actelor să fie specificată în p.24. 

23. Candidații pot să depună personal sau prin intermediul poștei electronice 
dosarul pentru concurs, care va conține următoarele acte obligatorii: 
a) formularul de participare la concurs (conform anexei nr. 2 la prezentul 
Regulament); 
b) copia buletinului de identitate sau un alt act de identitate; 
c) copiile diplomelor de studii, certificatelor de calificare ce confirmă pregătirea 
specială sau certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională 
și/sau specializare. 
Copiile actelor se prezintă împreună cu originale pentru a verifica autenticitatea 
acestora. în cazul în care dosarul de concurs s-a depus prin poșta electronică, 
candidatul, în mod obligatoriu, va prezenta originalele la data desfășurării 
concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului. 

P.23 ar putea fi formulat în felul următor: ”Dosarul de participare la concurs va 
conține următoarele acte”: 

Partea din acest punct, de după enumerarea actelor, care se referă la verificarea 
actelor, trebuie transferată la punctul următor, p.24 în care se spune că ”Dosarele 
(...) la Secretarul Consiliului care verifică veridicitatea copiilor (...)”. 

24. Dosarele de participare la concurs sunt depuse la secretarul Consiliului de 
calificare care verifică veridicitatea copiilor prezentate, corespunderea actelor 
primite cu cele specificate în anunțul cu privire la concurs și informează despre 
abateri Consiliul de calificare. 
După expirarea termenului pentru depunerea actelor, secretarul Consiliului de 
calificare încetează să colecteze dosare pentru concursul respectiv și notifică 
președintele Consiliului de calificare despre candidații înscriși la concurs. 

(...) și informează despre eventualele abateri Consiliul de calificare. Nu e neapărat să 
existe abateri. 

A doua propoziție din acest punct ar trebui reformulată, în conformitate cu 
modificările efectuate în p.18, în felul următor: ”După expirarea termenului pentru 
depunerea actelor, Secretarul Consiliului de calificare prezintă membrilor 
Consiliului de calificare o informație despre candidații înscriși la concurs;” 
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25. Concursul pentru suplinirea funcției vacante constă din următoarele etape: 
a) examinarea dosarelor candidaților; 
b) desfășurarea interviului. 

Corect este ”Concursul pentru ocuparea funcției vacante”. 

26. Consiliul de calificare este în drept să prelungească termenul de depunere a 
dosarelor sau să anuleze concursul cu organizarea unui concurs repetat în cazul în 
care: 
a) nu a fost depus niciun dosar; 
b) a fost depus doar un singur dosar; 
c) niciun candidat nu corespunde cerințelor stabilite. 

 

27. Concursul se desfășoară dacă au fost înregistrați cel puțin 2 candidați.  

IV. DESFĂȘURAREA INTERVIULUI  

28. Interviu se desfășoară cu candidații care au respectat procedura de depunere a 
actelor și întrunesc toate condițiile conform criteriilor publicate în anunț. 

Acest punct este inutil. Cei care nu au depus toate actele solicitate sau nu întrunesc 
condițiile specificate în anunț nici nu sunt admiși la proba interviului. 

29. Candidații selectați sunt invitați la interviu de către secretarul Consiliului de 
calificare. 

 

30. Interviul se susține nu mai târziu de 10 zile de la data limită de depunere a 
dosarelor. 

 

31. Interviul începe cu prezentarea candidatului de către Președintele Consiliul de 
calificare. 

De ce anume președintele Consiliului? Poate ar fi mai bine fiecare candidat să se 
prezinte? Mult mai importantă este ordinea în care se prezintă. Și aici pot fi opțiuni 
mai multe: în ordinea de depunere a actelor, în ordinea inversă, prin tragere la sorți 
etc. 

32. Durata interviului și lista întrebărilor de bază se stabilesc de Consiliul de 
calificare ținând cont de specificul funcției vacante pentru care se organizează 
concursul. 

 

33. Nu se permite adresarea întrebărilor cu privire la opțiunea politică a 
candidatului, religie, etnie, stare materială, origine socială sau întrebările care pot fi 
considerate ca discriminatorii pe criterii de sex. 

Cred că atunci când vorbim despre angajarea în câmpul muncii la televiziunea sau 
radioul publice, excluderea întrebărilor despre opțiunea politică nu trebuie admisă 
pentru că angajații din serviciul public trebuie să fie nu doar profesioniști ci și integri, 
chiar cu o reputație fără reproșuri, dacă se poate. 

34. După intervievarea tuturor candidaților, Consiliul de calificare va purcede la 
procedura de vot. 

 

35. Procesul de votare se va desfășura potrivit următoarelor exigențe: 
a) votarea pentru fiecare candidat; 
b) fiecare membru al Consiliului de calificare, poate vota în mod secret doar pentru 
un singur candidat și nu are dreptul să se abțină de la vot; 
c) decizia privind desemnarea învingătorului concursului este adoptată prin votul 
majorității membrilor Consiliului de calificare prezenți. 

Nu credem că este potrivit ca votarea să se facă în mod secret. În spiritul 
transparenței ar fi bine ca deciziile să fie cunoscute, asumate și luate în ședințe 
deschise. 

36. Rezultatele concursului se consemnează în procesul-verbal, care se semnează de 
toți membrii prezenți la ședință. 

 

37. Secretarul consiliului de calificare comunică candidaților telefonic rezultatele 
concursului în cel mult 3 zile lucrătoare din data desemnării învingătorului și asigură 

Neapărat și telefonic? 
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publicarea acestora pe siteul Companiei în termen de cel mult o zi lucrătoare din data 
anunțării acestora. 
38. Candidatul în privința căruia a fost adoptată decizia privind desemnarea în 
funcție, și care la moment este afiliat politic, asociat sau participant la administrarea 
sau conducerea unor organizații sau entități comerciale, va întocmi o declarație pe 
proprie răspundere, sub semnătură, despre renunțarea la aceste funcții în momentul 
angajării. 

După cum explicam mai sus, în serviciile media audiovizuale nu ar trebui să lucreze 
persoane care au servit interesele unor formațiuni politice, apoi, ”deodată devin 
curați” prin simpla depunere a unei declarații. O asemenea procedură poate să existe 
pentru a renunța la o anume ”incompatibilitate” legată de existența vreunor interese 
comerciale sau de apartenența la alte organizații din domeniul mass-media, de 
exemplu, dar nicidecum atunci când ne referim la activitatea politică.  

39. Procedura de angajare a învingătorului concursului se efectuează în baza 
rezultatelor consemnate în procesul-verbal al Consiliului de calificare, în 
conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

(...) procesul-verbal al ședinței Consiliului (...). 

V. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

40. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimțământul 
subiectului datelor cu caracter personal, care se acordă Companiei prin completarea 
formularului de participare la concurs. 

 

41. La prelucrarea datelor cu caracter personal, se iau măsurile organizatorice și 
tehnice, necesare pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, 
modificării, blocării, copierii, răspândirii, precum și împotriva altor acțiuni ilicite, 
măsuri menite să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile 
prezentate de prelucrare și caracterul datelor prelucrate. 

 

VI. DISPOZIȚII FINALE  

42. Litigiile legate de desfășurarea concursului se soluționează conform legislației în 
vigoare. 

 

43. Prezentul Regulament se avizează de către Comitetul managerial și Consiliul de 
supraveghere al Companiei și întră în vigoare în data aprobării acestuia prin ordinul 
directorului general al Companiei. 

Procedura de avizare este în CSMA.  

44. Regulamentul respectiv poate fi modificat/completat, abrogat, conform 
prevederilor legislației în vigoare. 

 

 

Concluzii 

În formula în care este în prezent, acest document nu servește la nimic și am putut constata doar faptul că vechea administrație de la TRM a avut o abordare formală față de 
modul în care ar fi trebuit să fie angajați managerii din eșalonul secund din cadrul furnizorului public național de servicii media audiovizuale. Regulamentul trebuie regândit 
și ajustat la obiectivul de bază urmărit, acela de a aduce oameni competenți și buni profesioniști la TRM.  

Dincolo de stângăciile de exprimare și de neconcordanțele constatate în urma analizei, principalul neajuns al documentului este lipsa unor criterii măsurabile în baza cărora 
membrii Consiliului de calificare ar putea să decidă pentru a face cele mai bune alegeri. Totodată, absența acestor criterii poate să servească drept motiv pentru a truca 
rezultatele concursului. În acest sens, ar fi oportun de prevăzut o grilă de evaluare a candidaților care participă la concurs, iar câștigătorul să fie desemnat cel care a obținut 

cel mai mare punctaj. Evident că decizia se pune la vot și se aprobă în ședința Consiliului de calificare.  

Un model de grilă de evaluare este prezentat în anexă.   
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Anexă 

Model grilă de evaluare  
a candidaților care participă la concursul pentru funcția de șef al Serviciului ... din cadrul IP Compania Teleradio-Moldova 
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Data ____________ 

Semnăturile membrilor Consiliului de calificare: 

___________________ Nume Prenume 

___________________ Nume Prenume 

___________________ Nume Prenume 

___________________ Nume Prenume 

___________________ Nume Prenume 

** 

Vasile State,  

Expert APEL 



 Association of Electronic Press, Republic of Moldova   

 MD-2012 Pușkin str. no 26 A, of. 203  Chisinau city   

 t./f:(+37322) 844 970  e–mail: apel_md@yahoo.com                   
 
 
 

Chișinău, 30 iunie 2022 

 

Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova”  

În atenția dlui Arcadie GHERASIM,  
Președinte al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare 

În atenția dlui Vlad ȚURCANU,  
Director General 

 

Stimate domnule Președinte al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare, 

Stimate domnule Director General al Companiei „Teleradio-Moldova”, 

 

Asociația Presei Electronice (APEL) propune atenției Dvs. un scurt ghid practic de elaborare a unei strategii 

de dezvoltare a furnizorului public național de servicii media pe termen mediu/lung. Acesta ar putea fi util 

elaboratorilor viitoarei strategii a TRM.   

Documentul a fost elaborat în cadrul proiectului „Dezvoltare strategică și consolidarea cadrului legal și de 

reglementare pentru mass-media independentă din Rep. Moldova”, implementat de APEL cu susținerea 

International Media Support (IMS). 

 
Cu deosebit respect,  
 
Vasile State, președinte APEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborarea strategiei de dezvoltare a TRM: scurt ghid practic 
 

1. Strategia: generalități 

 

Annex no.16 Guide for making a development strategy of  TRM Company_ APEL_to CSD 



Caracteristici Semnificații / argumente 

Oportunitate / de ce este necesară - determină scopul urmărit de TRM și acțiunile care conduc la atingerea lui; 
- conferă activității TRM caracter planic, organizat, coordonat, ritmic; 
- orientează eforturile către atingerea scopului, nu către ”stingerea pojarului”; 
- concentrează resursele umane, materiale, pecuniare la atingerea scopului;  
- economisește timp și efort, pentru că nu trebuie ”inventate” acțiuni;  
- conferă predictibilitate activității TRM, entităților, angajaților; 
- consolidează entitatea care merge în aceeași direcție – către scop.  

Să fie simplă - scrisă într-un limbaj simplu, accesibil, înțeles în același fel de toți, fără patetisme, fără fraze sofisticate, fără 
cuvinte sunătoare și goale; 
- să fie ocolite, pe cât se poate, noțiunile abstracte, greu de înțeles univoc; 
- să aibă o structură clară și exactă, ușor de înțeles, fără scheme stufoase de interacțiune a subdiviziunilor și 
angajaților; 
- să indice exact cine și ce face; cine și cui se subordonează; cine organizează munca, cine supraveghează, cine și 
cui raportează și cine răspunde pentru munca făcută; 
- să fie evitate dublările în acțiuni; să fie evitate subordonările duble/triple etc;  
- să fie evitate cazurile, când de o acțiune realizată în comun de 2-3 entități răspunde mai mult de o persoană. 
Ideea-cheie: poți face ceva, dacă înțelegi ce trebuie să faci. 

Să fie măsurabilă - atât scopul, cât și rezultatele oricărei acțiuni trebuie să fie ușor de măsurat; 
- orice se poate de măsurat, dacă scopul este un rezultat concret;  
- acțiuni de genul ”îmbunătățirea a ceva” sunt generale, abstracte, nu ajură atingerii scopului și lasă loc de 
speculații inutile în detrimentul progresului real. 

Să fie realistă, fezabilă - scopul, precum și orice acțiune trebuie să se întemeieze pe capacitățile reale ale TRM; 
- capacități înseamnă, în principal, trei lucruri: capital uman, capital financiar și capital tehnic/tehnologic;  
- fără evaluarea exactă, reală a acestor trei lucruri, strategia nu poate fi  elaborată și, cu atât mai mult, realizată;  
- a planifica o acțiune, pentru realizarea căreia nu ai capacități/resurse, este o muncă zadarnică, inutilă, dar care 
poate fi costisitoare – timp, efort, salarii și toate - doar pentru a constata, în final,  că nu-i posibil de realizat; 
- a planifica o acțiune, realizarea căreia solicită mai puține capacități/resurse decât cele real disponibile conduce 
la stagnare, speculații, ineficiență, corupție. 

Să fie relevantă - toate acțiunile incluse trebuie să conducă spre atingerea scopului;  
- trebuie excluse orice acțiuni atrăgătoare, necesare, dar care nu sunt orientate strict către scopul urmărit, și 
care s-ar putea regăsi în alt document de politici; 
- orice acțiune care nu-i îndreptată spre atingerea scopului strategiei deturnează resurse fără de care nu poate fi 
atins scopul strategiei; 
- abaterea de la acțiunile relevante pentru scop atrag atitudine neglijentă, voluntaristă, formală față de strategie 
și, în definitiv, compromite strategia și îndepărtează scopul, pentru care aceasta a fost elaborată.  

Să fie orientată în timp - scopu-i în zare și către el este cale de parcurs; 
- scopul poate fi atins, dacă acțiunile ce duc spre el sunt realizate în timp prestabilit, în ordine cronologică; 
- graba nu trebuie să elimine nicio acțiune preconizată;  
- dacă o acțiune este realizată înainte de timp sau nu-i realizată la timp, înseamnă că a fost greșit planificată; 
- acțiunile orientate în timp permit verificarea realizării strategiei la fiecare etapă;  
- dacă o acțiune, pentru a fi realizată la timp, este realizată trunchiat, asta poate compromite scopul, pentru 
care există strategia. 

Să fie flexibilă - în strategie doar scopul este rigid, de neschimbat; 
- anumite obiective și acțiuni pot fi și trebuie adaptate în funcție de evoluția situației și de modificările ce  pot 
interveni pe diverse dimensiuni; 
- orice adaptare, ajustare, modificare a unor obiective/acțiuni nu poate fi operată, decât în urma studiilor de 
diagnosticare exactă a situației vizate de respectivele obiective/acțiuni.  

Să fie cunoscută tuturor celor implicați  - oricine poate face ceva doar dacă știe că are de făcut ceva;  
- oricine purcede la realizarea strategiei, trebuie să știe de ce face acest lucru și către ce trebuie să conducă 
fiecare acțiune.  

 
2. Provocări:  
- cunoașterea și înțelegerea suficientă/adecvată/uniformă a misiunii TRM ca furnizor public de servicii media de către toți angajații; 
- cunoașterea și înțelegerea suficientă/adecvată/uniformă a legislației audiovizuale și a legislației conexe naționale și europene de către toți angajații; 
- cunoașterea și înțelegerea suficientă/adecvată/uniformă, cel puțin, la nivelul managementului mediu și superior, a bunelor practici internaționale și a 
tendințelor de dezvoltare a audiovizualului, în general, și a celui public, în particular; 
- determinarea exactă a scopului pe termen mediu/lung al TRM și recunoașterea/acceptarea acestuia în unanimitate sau cu un larg consens al angajaților; 
- schimbarea, cel puțin, a opticii:  
a) de la ”suntem săraci, nu ajung bani”, la ”avem atâția bani și ei ajung pentru atâtea produse de calitate”;  
b) de la ”muncim ca robii, pe bani mărunți, dar nu micșorăm numărul programelor”, la ”din ce avem, asigurăm calitate produselor oferite publicului” (nu e nevoie 
de jertfe, nu e nevoie de stahanoviști care să dea cantitate, nu e nevoie de acoperit ambrazuri cu pieptul – e nevoie de coroborare exactă între posibilități reale și 
produse jurnalistice de calitate);  
c) de la ”zilnic trebuie să ”acoperim borți”, la ”fiecare își face exact treaba pentru care-i remunerat” (managementul ”de stins incendiile” este un management 
prost);  
d) de la ”fac cum zice șefu”, la ”fac așa, pentru că ce fac este exact ce cere misiunea FSM public”;  
e) de la ”fără oameni, care n-au să vină la salariile de aici, nu faci nimic”, la ”oamenii de aici pot multe, vor putea și mai multe, că avem Centru de instruire 
continuă, și, putând mai multe, mâine unul va putea face lejer cât doi azi, și poate avea salariu de două ori mai mare”;  
f) de la ”lăsați-ne, că știm noi mai bine ce și cum să facem”, la ”stimate public, pentru că ne dai an de an buget garantat, iată ce facem, iată pe ce cheltui m banii 
tăi – judecă-ne, dacă-i cheltuim gospodărește sau aiurea”;  



g) de la ”șefii n-au nevoie de cultură, de sport, de educație, că asta n-aduce rating”, la ”un serviciu media audiovizual echilibrat nu trebuie să fie dezechilibrat 
numai pentru că un realizator este mai harnic decât altul, ori pentru că la zece realizatori le place să facă programe muzica le similare” (grila echilibrată împacă 
nevoile informaționale ale publicului și nicidecum preferințele personale sau mofturile realizatorilor);  
h) de la ”caut pe cineva care să-mi vorbească la tema…”, la ”vine cel mai cunoscător expert să vorbească la tema…”;  
i) de la ”e imposibil să schimbi ceva în hălăciuga asta”, la ”putem răsturna munți”;  
j) de la ”habar n-am cât costă ce fac”, la ”trebuie să fac asta în limita bugetului”;  
k) de la ”mergem și noi, cum ne duce valul”, la ”facem exact ceea, pentru ce suntem aici”;   
l) de la ”cineva trage în plug, da cineva s-arată o dată pe săptămână, da primim același salariu”, la ”cine lucrează primește, cine nu – nu i-i locul aici”; m) de la 
”avem documente, avem regulamente, dar pe hârtie, că șeful oricum are să facă cum vrea el”, la ”documentul administrează, pentru că omul mai poate greși, iar 
documentul – nu”;  
n) de la ”pe cât îmi plătesc, încă prea mult fac”, la ”munca asta costă exact atâta”; 
- evaluarea exactă a ceea ce există la moment în gospodăria TRM: personal, active, producție, pentru a găsi răspuns la întrebările: ce avem?, ce ne trebuie?, ce nu 
ne trebuie din ce avem?; 
- elaborarea serviciilor media audiovizuale către care să tindă TRM și care să constituie parte din scopul strategiei; 
- elaborarea organigramei exacte care ar putea cel mai bine corespunde, ca oameni, bani și tehnologie, realizării serviciilor media; 
- evaluarea exactă a necesităților (umane, tehnice/tehnologice, logistice) pentru realizarea serviciilor media elaborate, pentru a găsi răspuns la întrebarea: de ce 
nu dispunem, la moment?; 
- capacități de analiză și evaluare a situației reale de la TRM;     
- capacități de determinare a priorităților în activitățile curentă și de perspectivă; 
- demolarea feudelor, existente la moment, și constituirea unei atmosfere de echipă și de activitate în echipă;  
- schimbarea opticii astfel, încât orice entitate din cadrul TRM să slujească emisiei – personalul de creație nu trebuie să se închine nimănui, nu trebuie să meargă 
cu mâna întinsă nicăieri și la nimeni, deoarece toți, inclusiv personalul tehnic/tehnologic (cu toți șefii mai mari ori mai mici) au un singur Dumnezeu – emisia; 
schimbarea opticii elimină dilema păgubitoare: personalul de creație există pentru cel tehnic sau viceversa;  
- să fie depășită situația, în care gafe există, multe și regretabile, iar vinovați – nu; 
- punerea la punct a serviciilor media neliniare; 
- depășirea comunicării defectuoase care, la moment, în mare, se asemuiește ”telefonului stricat”;  
- diminuarea drastică a fluxului de hârtie în activitatea cotidiană a TRM;  
- revizuirea sarcinilor de producție, luând în calcul evoluția tehnologiilor; 
- eliminarea verigilor existente în structura TRM, dar de care nu este nevoie; 
- identificarea și includerea în activitatea TRM a elementelor de now how pe măsură să facă diferența între serviciile media public și private. 
 

3. Elemente obligatorii ale strategiei 

Nr. Elemente structurale Conținut 

1.  Introducere/preliminarii - fundamentarea necesității strategiei;  
- în temeiul căror acte normative este elaborată strategia; 
- mențiunea că strategia constituie un document de politici ale TRM; 
- ce-și propune; 
- cine și cum a elaborat-o; 
- ce structură are și cum trebuie înțeleasă/percepută. 

2. Scopul - conturează, cu exactitate, cum trebuie să arate TRM la finele perioadei 

3. Analiza situației la moment - legislația primară ce guvernează activitatea TRM; 
- legislația secundară: ce este, ce lipsește, cum este ceea ce este; 
- situația economico-financiară: legislație primară/secundară; situația reală economico-financiară a TRM; 
- situația vizând managementul general și cel la nivel de entități; 
- situația actuală a procesului profesionalizării la TRM: cadre, cantitate/calitate, 
organizare/coordonare/realizare/comunicare/control. 
Scop: analiză exactă și evidențierea problemelor reale stringente.   

4. Lista problemelor evidențiate - probleme pe filiera legislației primare și, mai ales, secundare;  
- probleme pe filiera economico-financiară; 
- probleme pe filiera gestionării TRM; 
- probleme pe filiera procesului de profesionalizare. 

5. Calificarea/prioritizarea 
problemelor 

- probleme ce solicită soluții urgente; 
- probleme majore, soluționarea cărora poate schimba situația; 
- probleme ce pot fi soluționate în timp scurt, mediu și lung. 

6. Obiective și acțiuni pentru 
atingerea lor 

- obiective și acțiuni de realizare a lor; 
- pot fi obiective generale și obiective specifice, dar ambele trebuie să fie concrete;  
- obiectivele pot viza fiecare entitate sau entitățile-cheie; 
- acțiunile – concrete, cu timp de realizare, cu responsabili și cu indicatori. 
Obiectivele și acțiunile pot lua forma unui Plan, ca parte integrantă a strategiei. 

7. Rezultate așteptate - la modul concret, la ce va conduce realizarea fiecărui obiectiv; 
- cum va arăta TRM la încheierea implementării strategiei.  

8. Modul de monitorizare și 
evaluare a implementării 
strategiei 

- cum va fi monitorizată realizarea acțiunilor; 
- cum va fi evaluată realizarea acțiunilor – criterii cantitative/calitative; 
- cine va monitoriza realizarea acțiunilor și ce atribuții va avea;  
- cum, cui și cu ce periodicitate sunt raportate rezultatele monitorizării; 
- consecințe în cazul neîndeplinirii vreunei acțiuni/vreunui obiectiv. 

9. Dispoziții finale - cine și în ce condiții poate modifica/actualiza vreo prevedere a strategiei;  
- în ce condiții strategia va putea fi considerată o reușită sau un eșec; 
- ce urmează în cazul eșecului; 
- ce urmează în cazul implementării strategiei. 

 



4. Elaborarea strategiei: variante 

Cine elaborează strategia: variante  Puncte forte Puncte slabe 

a) expert din exterior - timp redus 
- activitate dedicată exclusiv 
strategiei 

- analiza ar putea fi generală 
- ar putea vedea bine pădurea, fără să deslușească bine copacii 
- strategia, la nivel subiectiv, ar fi percepută ca un document străin, impus 
dintr-o parte 

b) un grup de lucru din interior, ghidat de 
Direcția dezvoltare strategică 

- timp relativ redus 
- mai ancorată în realitatea 
concretă 
- percepută ca fiind din 
interior 

- capacitățile reale ale Direcției 
- elaborarea strategiei ca activitate complementară și nu de bază  

c) un grup de lucru din interior cu 
participarea tuturor entităților și a 
majorității  angajaților 

- analiză amănunțită 
- ancorată în realitate 
- percepută ca fiind a 
fiecăruia 

- ar dura în timp 
- capacitățile reale de analiză, expertiză, generare de date, generalizare a 
informației 
- s-ar putea să nu se vadă pădurea de după copaci 
- s-ar putea ca scopul să fie mai puțin ambițios, decât e necesar 

 
5. Elaborarea strategiei: etape 

Etape Acțiuni 

Etapa pregătitoare - identificarea autorului strategiei (expert extern/grup de lucru intern) 
- elaborare regulament provizoriu de activitate a autorului 
- plan de acțiuni pentru elaborarea strategiei  
Planul de acțiuni: 
a) școlarizarea întregului personal, inclusiv CSD, cu temele: ”Serviciul public: cum îl înțelegem, cum trebuie să-l înțelegem”; 
”Reglementări și bune practici în activitatea FSM public”; 
b) elaborarea anchetelor pentru fiecare entitate, cu scopul de a colecta informație despre situația reală actuală;  
c) distribuirea, completarea, colectarea anchetelor și analiza răspunsurilor; 
d) interviuri, la necesitate, cu cei care au completat parțial ancheta;  
e) sarcini tematice în termen pentru entități, de a livra informație necesară pentru analiza generală a situației (ex.: serviciul juridic 
analizează cadrul normativ intern și prezintă un raport analitic), colectarea și analiza informației;  
f) analiza și generalizarea informației colectate care să permită conturarea exactă a situației reale actuale și evidențierea 
problemelor existente;  
g) verificarea la veridicitate și completarea informației prin interviuri suplimentare, individuale sau în grup, cu cine d ecide 
autorul; 
h) coordonarea acțiunilor cu factorii decidenți, conform regulamentului;  
i) completarea informației, la necesitate, până tabloul situației reale va fi complet.  

Etapa executivă - Începerea scrierii primului draft de strategie; 
- determinarea scopului strategiei în coordonare cu factorii decidenți;  
- elaborarea și coordonarea organigramei către care tinde să ajungă TRM la finele strategiei; 
- elaborarea și coordonarea elementelor structurale ale strategiei; 
- prezentarea și dezbaterea într-un grup restrâns a primului draft de strategie; 
- ajustarea draftului în funcție de rezultatele dezbaterii; 
- prezentarea și dezbaterea la scară largă a draftului, cu participarea factorilor decidenți și colectarea propuner ilor agreate în 
comun; 
- redactarea finală a draftului și prezentarea lui factorilor decidenți; 
- aprobarea și publicarea strategiei.   

 
 
6. Particularități: 
- strategia în întregime sau fiecare an de implementare a ei, pot avea câte un slogan ușor de înțeles, dar care indică ținta, spre care se îndreaptă TRM. De 
exemplu, un slogan ar putea fi ”Suntem o echipă”, ceea ce, în fapt, ar însemna transformări revoluționare, în urmă cărora, bunăoară, radio, tv și on-line ar deveni 
o echipă mixtă în care fiecare reporter realizează un subiect și îl pregătește în, cel puțin, trei formate, în funcție de specificul platformei de difuzare. Atare 
abordare, dacă se fac niște calcule pertinente, ar putea să conducă la economii substanțiale de personal și de bani.  
Un alt slogan ar putea fi ”Suntem moderni”, ce ar semnifica, în mare, câteva lucruri esențiale:  
a) locuri de muncă înzestrate cu ceea ce permit tehnologiile informaționale;  
b) spații de muncă în echipă, în locul practicii ”un om – un cabinet”;  
c) viteză tot mai mare de realizare și difuzare a produselor jurnalistice;  
d) abilități digitale extinse fiecărui realizator de produse jurnalistice, care să permită renunțarea la specialiști ”de profil îngust”, cum sunt, de ex., prezentatorii sau 
regizorii;  
e) studiouri de emisie cu 3-5 platouri (ex.: știri, dezbateri, meteo, sport etc.) în vecinătatea imediată a realizatorilor de produse jurnalistice;  
f) posibilitatea pentru radio și tv de a prezenta, în direct, de ex., sport, de la locul de muncă al realizatorului rubricii;  
g) distribuirea produselor jurnalistice pe toate platformele on-line, ajustându-le la specificul platformelor (tik-tok se deosebește de instagram etc.)   
h) abilități de utilizare la tv a dronelor și, la știri, a inteligenței artificiale etc., etc.  
Un al treilea slogan ar putea fi ”Suntem de referință”, ce ar semnifica edificarea unui model de jurnalism  corect, de calitate, dinamic, modern, atrăgător, la care să 
dorească să se alinieze și alți furnizori de servicii media.      
- strategia, ca scop în sine, este o opțiune proastă, ca și strategia, ca document formal; 
- strategia bună nu este cea implementată, ci cea, implementarea căreia asigură schimbări sistemice și conferă TRM funcționalitatea unui ceas elvețian.  
 

 



Proiect 

 

Lege  

cu privire la măsurile de susținere a instituțiilor mass-media de importanță socială 

 

PROPUNERILE APEL 

 
Proiect lege comentarii 

Lege cu privire la măsurile de susținere a instituțiilor mass-media de importanță socială ”măsuri”, se pare, nu-i în română 
Toată presa ar trebui percepută ca fiind de importanță socială. În esență, vocația socială 
motivează și îndreptățește existența presei ca institut social. Dacă un institut social nu este 
important pentru societate, societatea îl respinge și nu-i poate acorda legitimitatea, fără de care 
să existe și să funcționeze. O astfel de divizare, pe cale legislativă, ar putea și mai mult 
dispersa/stigmatiza/contrapune și antagoniza presa. Criteriile de calificare pot ușor face 
diferența. 
 Poate, Lege cu privire la susținerea instituțiilor mass-media. 

Articolul 1. Obiectul și scopul legii 
(1) Prezenta lege reglementează procedura de acordare a statutului de importanță socială  pentru 

instituțiile mass-media, măsurile de susținere, precum și raporturile ce țin de alocarea, distribuirea, evaluarea și 
raportarea utilizării mijloacelor Fondului pentru susținerea instituțiilor mass-media de importanță socială. 

(2) Măsurile de susținere pentru instituțiile mass-media de importanță socială se acordă în vederea: 
a) promovării libertății de exprimare și accesului la informație al persoanelor; 
b) protejării diversității și a pluralismului mass-media din Republica Moldova, care ar contribui la libera 

formare a opiniei în societate; 
c) menținerii și consolidării instituțiilor mass-media locale și regionale; 
d) stimulării concurenței în domeniul mass-media; 
e) dezvoltării economice a instituțiilor mass-media. 

(2) a) presa este obligată de Legea supremă și de alte legi să promoveze libertatea de exprimare 
și accesul la informație, ca valori și drepturi fundamentale ale cetățeanului.  
b) ca să protejezi pluralismul, el trebuie să existe 
d) non-sens: concurența poate fi stimulată în condiții egale pentru toți; subvențiile reprezintă un 
compromis cu economia de piață, nu și o normalitate. 
 
Poate,  
- pentru lărgirea/dezvoltarea pluralismului mediatic; 
- pentru fortificarea independenței editoriale și economice;  
- pentru abordarea temelor/problemelor de interes public 

Articolul 2. Noțiuni principale 
În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică: 
ajutor de stat – orice măsură de sprijin care întrunește condițiile reglementate de Legea ajutorului de stat, 

139/2012, și prevăzută de prezenta lege; 
măsuri de susținere – măsurile de susținere cu caracter direct și indirect care urmăresc scopurile prevăzute la 

articolul 1;  
mass-media – mijloace de informare  publică, tipărite sau difuzate în format electronic, inclusiv on-line, 

instituțiile mass-media, precum și jurnalistul; 
instituție mass-media – persoană juridică înregistrată în condițiile legii cu scopul declarat de a realiza și a 

disemina în spațiul public produse mediatice pentru care poartă responsabilitate editorială.  
instituție mass-media de importanță socială – instituție mass-media care corespunde condițiilor prevăzute de 

art.5 și care au obținut statutul de importanță socială, conform prevederilor Capitolului II. 

Dacă este acceptată redenumire legii, urmează să fie reformulate și redefinite și noțiunile 
principale. 
”Ajutor de stat” ar putea fi privit ca finanțare directă sau indirectă din bani publici. 
Posibil, să fie necesară renunțarea șa noțiunile respective și includerea altor noțiuni.  
 

Articolul 3. Beneficiarii măsurilor de susținere 
(1) Pot fi beneficiare a măsurilor de susținere instituțiile mass-media de importanță socială, deținătoare a 

certificatului prevăzut la art.11 și care corespund criteriilor de eligibilitate prevăzute în alin.(2) și (3).  
(2) Pot beneficia de măsuri de susținere: 
1) instituțiile mass-media de importanță socială tipărite naționale, care:  

a) au un tiraj săptămânal, distribuit prin abonament, nu mai mic de 4000 de exemplare și nu mai mare de 
25000 de exemplare; 10 mii dau sustenabilitate 

b) pe parcursul ultimelor 6 luni, se editează cu un volum de cel puțin 8 pagini A3; 
c) veniturile provenite din publicitate sunt mai mici de 25% - din vina cui din totalul veniturilor; 
d) au o cotă de piață mai mică de 25% în raport cu piața publicațiilor periodice naționale;  
e) mai mult din 50% din tirajul publicației periodice se distribuie în Republica Moldova (inclusiv regiunea 

transnistreană); 
f) asigură transparența informațiilor prevăzute în art. 9 și art. 20 ale prezentei legi.  

(1) de ce nu de ”ajutor de stat”? – sună ”mai pe românește” 
(2) 1) – probabil, e necesară altă abordare, în care accentul să fie pus pe ”cartea de vizită” a 
instituției mass-media, care să demonstreze că respectiva instituție este una veritabilă și că 
merită să fie sprijinită pentru scopurile definite în art.1. Optica: să fie sprijinit jurnalismul de 
calitate și nu managementul defectuos.  
1) a) La o adică, un ziar cu 25 mii de exemplare pe săptămână, nici nu ar avea nevoie de sprijin de 
la stat; 
b) care raționamentul condiției? Că nu ”a murit” încă?!  
c) non-sens! Dacă prost funcționează agentul de publicitate trebuie să compenseze statul?!  
d) irelevant, când este Internet; 
e) irelevant și inexact. Cine beneficiază de sprijin: cel care distribuie 25% din 50% în regiunea 
transnistreană ori cel care distribuie 1%?! 
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2) instituțiile mass-media de importanță socială tipărite regionale sau locale, care:  

a) au un tiraj săptămânal, distribuit prin abonament, nu mai mic de 1000 de exemplare și nu mai mare de 
10000 de exemplare; mare decalaj 

b) pe parcursul ultimelor 6 luni, se editează cu un volum de cel puțin 4 pagini A3; 
c) veniturile provenite din publicitate sunt mai mici de 25% din totalul veniturilor; 
d) asigură transparența informațiilor prevăzute în art. 9 și art. 12 ale prezentei legi.  

     3) mijloacele mass-media audiovizuale și/sau electronice (portaluri web), care:  
a) întrunesc condițiile prevăzute la art. 5 al prezentei legi; 
d) asigură transparența informațiilor prevăzute în art. 9 și art. 12 ale prezentei legi.  
 

(3) Instituțiile mass-media de importanță socială pot beneficia: 
a) de măsurile de susținere, prevăzute în art.4 alin.(1), nu mai mult de 2 ani consecutiv; când mai pot 

data viitoare 
b) de cel mult 3 categorii de măsuri de susținere pe parcursul unui an calendaristic. 
 

(4) Nu pot beneficia de măsurile de susținere prevăzute de prezenta lege:  
a) furnizorii de servicii media audiovizuale publice; 
b) instituțiile mass-media cu caracter publicitar și/sau erotic; 
c) instituțiile mass-media editate de partidele politice și producțiile mass-media cu caracter electoral. 

2) a) de ce asemenea decalaj (4-25 mii și 1-10 mii)? În rest – aceleași nedumeriri. 
 
(3) a) de ce 2 ani și peste câți ani ar mai putea beneficia? 
b) de ce de 3 și nu de 2 ori de 4? 
 
 
(4) b) nu trebuie definite? Ce volum din conținutul total ar trebui fă fie cu caracter 
publicitar/erotic, ca să nu poată beneficia? 
c) ce înseamnă ”producții”? Dar dacă o instituție media editează/realizează în perioada electorală 
un supliment de educație electorală?! 
Ziarele/revistele finanțate de la buget pot beneficia? Dar cele finanțate de comunități (revista 
pescarilor și vânătorilor)? Dar cele finanțate, să zicem, de Uniunea Teatrală, din banii teatrelor cu 
bugete de la stat? Dar revistele științifice și cele ministeriale? Dar cele sindicale și religioase? Dar 
cele pentru minorități? Dar cele sportive? 
 
Abordare: toate tipurile de instituții mass-media, cu accent pe calitatea instituției și pe calitatea 
produsului. Principiul: vrei sprijin, fii și bun! 
 
 

Articolul 4. Categoriile  măsurilor de susținere pentru instituțiile mass-media de importanță socială 
(1) Instituțiile mass-media de importanță socială pot beneficia de următoarele categorii de măsuri de susținere 

directe: 
a) subvenții pentru locațiunea spațiului redacțiilor mass-media; 
b) subvenții pentru energia electrică, telefon și/sau Internet; 
c) pentru publicațiile periodice: subvenții pentru serviciile poștale, inclusiv pentru distribuirea publicațiilor la 

abonații din mediul rural în raza mai mare de 5 km de localitatea în care își are sediul publicația periodică; subvenții 
pentru tipărirea publicațiilor periodice; subvenții pentru distribuirea gratuită a publicațiilor periodice către anumite 
categorii de instituții publice: biblioteci, instituții de învățământ preuniversitar și/sau universitar, instituții medicale, 
primării etc.; 

d) pentru toate categoriile de instituțiile mass-media de importanță socială: subvenții pentru elaborarea 
materialelor/producțiilor care urmăresc scopurile prevăzute la art.1 alin. (2) al prezentei legi.  

(2) Instituțiile mass-media de importanță socială pot beneficia și de subvenții, acordate salariaților în vârstă 
de până la 40 de ani și cu studii superioare, pentru compensarea parțială sau totală a cheltuielilor în domeniul instruirii 
profesionale.  

E necesară o altă abordare. Solicitantul trebuie să determine de ce are nevoie pentru sprijin, iar 
legea – să zică pe ce nu poate cheltui banii alocați de stat. Atare abordare ar scuti legea de 
necesitatea categorisirii ”măsurilor”.  De fapt, este imposibil de stabilit o listă exhaustivă de 
categorii. 
(2) are caracter vădit discriminator. La fel, să decidă solicitantul, el știe mai bine decât statul. În 
plus, ”instruire profesională” lasă loc de interpretări largi și, eventual, de abuzuri. De ex., o vizită 
de documentare într-o redacție de peste ocean a cuiva pe banii statului ar putea fi calificată ca 
făcând parte din domeniul instruirii profesionale. Sau cursurile de șoferie ale redactorului-șef. 
Sau a doua facultate de profil conex etc. 
 

     Articolul 5. Statutul de importanță socială 
    (1) În sensul prezentei legi, statutul de importanță socială se acordă instituțiilor mass-media autohtone care: 

a) conțin materiale realizate în proporție de 80% de către redacții aflate în jurisdicția Republicii Moldova 
și/sau de către jurnaliști independenți din Republica Moldova, inclusiv prin mijloace tehnice și intelectuale din 
Republica Moldova; 

b) abordează subiecte analitice, dezvoltă investigații jurnalistice, promovează transparența, democrația și 
drepturile omului;  

c) conțin preponderent materiale orientate spre educaţia şi instruirea copiilor, știință, cultură, artă și sport; 
d) sunt constituite și conțin subiecte de interes public la nivel local și regional; 
e) respectă condițiile de transparență și prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica 

Moldova. Da codul radiodifuzorului 
     (2) La decizia Consiliului de experți, pot fi considerate instituții mass-media de importanță socială și alte 
domenii decît cele menționate la alin. (1). 

Abordarea sau trebuie să fie schimbată, sau să se renunțe la acordarea ”statutului”.  
Este logic, echitabil și democratic să i se permită întregii mass-media, dar să poată beneficia doar 
cea, care răspunde criteriilor exact stabilite. 
(1) a) foarte ”aproximativ” formulat; convine cel mai mult agregatoarelor de știri; nu spune cât 
trebuie să producă însăși solicitantul; nu indică cine sunt ”jurnaliștii independenți” din RM; nu-i 
clar raționamentul 80%, de rând ce ar fi mai de preferat preluarea conținuturilor de bună calitate, 
dar străine, decât celor ”autohtone”, dar proaste. 
b) cât ar fi ”preponderent”? 50% plus 1%? Dacă da, cum măsurăm? Și de ce anume domeniile 
indicate? De ce nu și economic, ecologic, digital, de ex.? 
c) nu-i clar ce semnifică. Care instituții mass-media ar putea fi calificate drept ”constituite” la 
nivel local și care – la nivel regional? Cine le califică de ce nivel sunt? 
Câte subiecte ”de interes public” trebuie să conțină per ediție, zi, săptămână, lună, an ca să fie 
eligibile? 
e) de ce numai Codul deontologic? Dar dacă respectă condițiile de transparență (deși nu-i definit 
ce înseamnă asta, ”transparența” a ce? dar ar trebui), dar a fost sancționat pentru nerespectarea 
Codului? 
(2) de exclus – lasă loc de abuzuri. 

     Articolul 6. Condiții pentru atribuirea statutului de importanță socială  
(1) Statutul de importanță socială se acordă instituțiilor mass-media care întrunesc condițiile prevăzute la art. 

5 și: 

(1) a) criteriu bun de eligibilitate pentru solicitare de ajutor 
b) defectuos. Efectul? Îmbulzeală la modificări ale statutelor? Intruziune în libertatea 
antreprenorială a agentului economic? Și care ar fi alternativa instituțiilor de importanță socială? 



a) activează de cel puțin un an în domeniu; 
b) statutul instituției mass-media prevede scopuri ce vizează desfășurarea activităților de importanță socială 

prevăzute de art. 5 al prezentei legi. 
(4) Instituția mass-media care solicită statutul de importanță socială trebuie să-și desfășoare activitatea în 

mod transparent, aceasta manifestîndu-se, în special, prin publicarea –unde rapoartelor anuale care trebuie să conțină: 
a) raportul de activitate, conform modelului aprobat de Consiliul de experți; 
b) declarația financiară, care va include raportul financiar pentru ultimul an de activitate întocmit potrivit 

standardelor contabile;  
c) informația despre sursele de finanțare, inclusiv despre mijloacele financiare și/sau materiale obținute, 

precum și date despre folosirea acestor mijloace, inclusiv cheltuielile generale și cheltuielile administrative. 
(5) Instituția mass-media care solicită statutul de importanță socială nu trebuie să aibă datorii la bugetul 

public național. 

Cele de importanță asocială, de condamnat și de lichidat?!  
(4) unde trebuie publicate rapoartele? Ce fac cei care nu au pagini web? 
 
(5) dar să fie sancționată pentru defăimare, dezinformare, discurs de ură etc., poate?  

     Articolul 7. Consiliul de experți  
     (1) Consiliul de experți este organul împuternicit să atribuie și să confirme statutul de importanță socială a 
instituțiilor mass-media. Consiliul de experți activează pe lîngă Ministerul Educației și Cercetării în baza Regulamentului 
aprobat de Guvern. Componența nominală a Consiliului se aprobă prin ordinul Ministrului Educației și Cercetării. 
     (2) Consiliul de experți este alcătuit din 5 membri, dintre care 1 este desemnat de către Președintele 
Republicii Moldova, 1 – de către Parlament, 1 – de către Guvern și 2 de către Consiliul de presă din Republica Moldova. 
Membrul desemnat de către Guvern trebuie să fie specialist în domeniul financiar. Membrii Consiliului de experți sînt 
desemnați în urma unui proces de selecție deschis și transparent. Membrii desemnați de Președintele Republicii 
Moldova și Parlament trebuie să fie reprezentanți ai asociațiilor obștești ale jurnaliștilor.    

(3) Membru al Consiliului de experți poate fi persoana care:  
a) este cetățean al Republicii Moldova și are domiciliul în Republica Moldova; 
b) cunoaște limba de stat; 
c) se bucură de o reputație ireproșabilă; 
d) nu este funcționar public; 
e) nu este membru al unui partid politic sau al unei organizații social-politice; 
f) este susținut/ă printr-o recomandare de cel puțin două asociații obștești/ale jurnaliștilor. 
(4)  Mandatul de membru al Consiliului de experți încetează în caz de:  
a) expirare a duratei mandatului;  
b) revocare; 
c) demisie; 
d) deces. 
(5)  Revocarea membrului Consiliului de experți se face prin ordinul Ministrului Educației și Cercetării, la 

propunerea membrilor Consiliului, în cazul constatării uneia din următoarele circumstanțe:  
a) condamnării, în baza hotărîrii definitive și irevocabile a instanței de judecată, pentru comiterea unei 

infracțiuni; 
b) imposibilității, din motive de sănătate, de a-și exercita atribuțiile mai mult de 4 luni consecutive;  
c) declarării dispariției fără urmă, în conformitate cu legea;  
d) activității în cadrul unui partid politic sau al unei organizații social-politice. Dar dacă-i concurent el 
(6) Membrii Consiliului de experți sînt desemnați pe un termen de 5 ani și își exercită mandatul pînă la 

intrarea în funcție a noilor membri. Dar nu mai mult de atâtea luni 
(7) Președintele Consiliului de experți este ales prin vot secret dintre membrii ei, cu majoritatea voturilor 

acestora. 
(8) Membrii Consiliului de experți pot deține cel mult două mandate.  Consecutiv? 
(9) Secretariatul Consiliului de experți se asigură de subdiviziunea de profil din cadrul Ministerului Educației și 

Cercetării. 
(10) Consiliul de experți se întrunește în ședințe nu mai rar de o dată în 3 luni. Ședințele Consiliului sînt publice. 

Data și ora desfășurării ședințelor se stabilesc de președintele Consiliului după consultarea membrilor. Această 
informație se aduce la cunoștință membrilor Consiliului și publicului larg, în special prin afișarea acesteia de către 
secretarul Consiliului (funcționar al Ministerului Educației și Cercetării) la un loc vizibil și pe site-ul Ministerului Educației 
și Cercetării, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru ședință. 

(11) În termen de 3 luni de la sfîrșitul fiecărui an, Consiliul de experți publică pe pagina web oficială a 
Ministerului Educației și Cercetării raportul său de activitate pe anul precedent, precum și lista instituțiilor mass-media 
cărora le-a fost atribuit statutul de importanță socială. 

(1) Ca profil mai indicat ar fi Ministerul culturii, care între domeniile de preocupare are și 
producția cinematografică, și muzica, părți importante, cel puțin, pentru conținuturile 
audiovizuale. 
  
(2) Posibil, formula de desemnare este prea sofisticată și neîndreptățită în raport cu atribuțiile CE. 
Oricum, Ministerul nu va putea să nu aprobe componența nominală a CE și, deci, va fi o acțiune 
de rutină. 
Poate, în funcție de atribuțiile exacte (examinarea dosarelor solicitanților) CE să fie desemnat prin 
ordinul Ministerului, prin concurs. De ex., societatea civilă, prin Consiliul de Presă, propune câte 2 
candidați (în total – 8) pentru 4 membri, Ministerul – 1 membru, care să ducă și lucrările de 
secretariat și care să fie remunerat. În funcție de atribuții, în CE ar trebui să fie experți în 
jurnalism, în drept, în tehnologii, în management, în economie/finanțe. Dacă mandatul unui 
membru încetează înainte de termen, aceeași entitate, prin aceeași procedură, completează 
componența CE. Desemnarea poate fi prevăzută prin concursul dosarelor sau prin concursul 
candidaților. În acest scop ar putea fi formată o comisie mixtă (minister și alte entități) de concurs 
ad-hoc. În acest caz, legea trebuie să prevadă exact procedura, regulile, criteriile etc., inclusiv 
votul secret și ședințe publice. 
(3) b) și o limbă străină în afara celor vorbite în RM 
f) rigoarea, de fapt, niciodată nu a funcționat cum ar fi trebuit să funcționeze 
g) sau în loc de f) – să nu fie angajat în instituții mass-media 
(5) trebuie să prevadă exact cine propune revocarea (logic – președintele) 
e) dacă devine concurent electoral, fie este revocat, fie este suspendat  
 
(6) de completat exact până când (câte luni) poate exercita funcția după expirarea termenului  
 
(7) De prevăzut cine prezidează ședința de alegere a președintelui, condițiile și modalitatea. 
Poate fi prevăzut, că membrul desemnat de Minister este și președinte. 
 
(8) concretizare: două mandate consecutiv ori în total  
 
 
 
(9) valabil, dacă președintele nu-i de la Minister 
 
 
(10) CE ar trebui să se întrunească ori de câte ori e necesar - dacă se termină banii, rămâne numai 
atribuția de monitorizare. CE să decidă când și la inițiativa cui se întrunește, precum și elaborarea 
agendei. Ședințele, de regulă, sunt publice. 
 
(11) de precizat, cine întocmește raportul, cum este aprobat și când este publicat. 
 
(12) dacă CE își modifică atribuțiile, atunci: deciziile de alocare și de retragere a ajutorului. 
 



(12) Deciziile Consiliului de experți cu privire la acordarea și retragerea statutului de importanță socială se 
publică pe pagina web oficială a Ministerului Educației și Cercetării. 

 
 
 
 
(13) de concretizat cum sunt remunerați, dacă sunt, membrii CE. S-ar putea de prevăzut, că 
Ministerul, în bugetul anual, prevede resurse pentru remunerarea  membrilor CE pentru fiecare 
ședință în limitele unui anumit cuantum. 

    Articolul 8. Atribuțiile Consiliului de experți  
 (1) Consiliul de experți este independent în luarea deciziilor și are următoarele atribuții:  
a) examinează rapoartele și documentele instituțiilor mass-media care solicită statutul de importanță socială și 

atribuie acest statut; 
b) recepționează și examinează petiții în problemele ce țin de competența sa;  
c) avertizează instituțiile mass-media cu statut de importanță socială în cazul în care acestea încalcă legislația; 
d) inițiază procedura de retragere a statutului de importanță socială, dacă instituția mass-media nu corespunde 

condițiilor de atribuire a statutului sau dacă documentele prezentate conțin informații neveridice;  
e) informează Ministerul Educației și Cercetării, Consiliul de administrare a Fondului de susținere a instituțiilor 

mass-media de importanță socială și alte autorități competente despre instituțiile mass-media cărora li s-a atribuit ori li 
s-a retras statutul de importanță socială;  

f) menține lista actualizată a instituțiilor mass-media de importanță socială; 
g) elaborează reguli, formulare, instrucțiuni, recomandări și modele de documente ce țin de atribuirea 

statutului de importanță socială și le prezintă spre aprobare Ministerului Educației și Cercetării care le face publice;  
h) elaborează și înaintează subiecților cu drept de inițiativă legislativă propuneri privind perfecționarea 

legislației; 
i) instituie consilii consultative și grupuri de experți pentru analiza și dezbaterea unor probleme ce țin de 

activitatea instituțiilor mass-media cu statut de importanță socială; 
j) publică pe pagina web oficială a Ministerului Educației și Cercetării, în termen de 3 luni după expirarea 

fiecărui an, raportul său de activitate pe anul expirat; 
k) publică pe pagina web oficială a Ministerului Educației și Cercetării lista actualizată a instituțiilor mass -media 

de importanță socială. 
(2) Membrii Consiliului de experți au acces liber la dosarele instituțiilor mass-media care au sau solicită statutul 

de importanță socială. 

Dacă este acceptată altă concepție a legii, atunci atribuțiile principale ar fi: 
- determinarea obiectului concursului de proiecte 
- mărimea minimă-maximă a granturilor 
- condițiile de participare la concurs/de înaintare a solicitărilor de ajutor  
- condițiile de desfășurare a concursului și criterii de desemnare a câștigătorilor 
- modul de acordare a ajutorului 
- modul de monitorizare a utilizării ajutorului  
- modul de raportare a câștigătorilor 
- modul de intervenție al CE în funcție de rezultatele monitorizării etc.  
- evaluează impactul ajutorului 
- generează date statistice 
- arhivează/păstrează datele 
 
 
(1) parte din atribuții sunt străine sau improprii unui asemenea CE  

Articolul 9. Documentele necesare pentru solicitarea statutului de instituție mass-media de importanță socială 
(1) Instituția mass-media care solicită statutul de instituție mass-media de importanță socială prezintă 

Consiliului de experți următoarele documente: 
     a) cererea; 
     b) copiile de pe statutul și de pe certificatul de înregistrare; 

c) raportul de activitate pe anul precedent (în cazul solicitării statutului de importanță socială pentru prima 
dată) sau pentru ultimii trei ani (în cazul instituțiilor mass-media care au deținut statutul de importanță socială), care va 
conține informații referitoare la activitățile desfășurate, la valoarea mijloacelor financiare și/sau a celor materiale 
obținute și folosite pe parcursul perioadei raportate, la mijloacele utilizate pentru acoperirea cheltuielilor 
administrative; 

d) declarația financiară, care va include: 
    – raportul financiar pentru anul precedent de activitate, întocmit conform standardelor contabile;  

     – informația despre sursele de finanțare ale instituției mass-media pentru perioada anterioară depunerii 
cererii, dar nu mai mare de 3 ani; și mai mică de un an 
     – datele despre folosirea mijloacelor financiare și/sau materiale primite, inclusiv despre cheltuielile generale 
și cheltuielile administrative; 

a) dovada privind publicarea rapoartelor sale anuale pe pagina web.  
(2) Consiliul de experți obține informația privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public 

național ale mijloacelor mass-media, utilizînd datele respective din sistemul informațional automatizat „Contul curent al 
contribuabilului” al Serviciului Fiscal de Stat prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern. 

Dacă este acceptată altă concepție a legii, atunci ar trebui prevăzute cerințele față de conținutul 
dosarului solicitantului. Eventuale cerințe: 
- să fie eligibil (conform cerințelor de eligibilitate, prevăzute în alt art.)  
- solicitarea să nu intre în conflict cu obiectul concursului  
- proiectul propriu-zis (sau solicitarea) 
- dovada necesității solicitării 
- dovada capacităților necesare implementării proiectului  
- declarații pe propria răspundere (n-a fost sancționat, n-are datorii la buget etc.) 

Articolul 10. Procedura de examinare a solicitării privind atribuirea statutului de de importanță socială  
(1) Consiliul de experți, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii și a documentelor 

indicate la art. 9 examinează solicitarea privind atribuirea statutului de importanță socială și eliberarea certificatului 
care atestă importanța socială publică și adoptă, după caz, una din două decizii: 

Dacă este acceptată altă concepție a legii, atunci trebuie prevăzute procedurile de 
recepționare/respingere a dosarelor; de examinare a ofertelor; de determinare a câștigătorilor; 
de acordare a ajutorului propriu-zis (contracte de grant?).  



a) atribuirea statutului de importanță socială și eliberarea certificatului; 
b) respingerea solicitării privind atribuirea statutului de importanță socială.  
(2) Decizia de atribuire a statutului de importanță socială și de eliberare a certificatului se adoptă dacă 

solicitantul a respectat condițiile prevăzute la art. 5, 6 și 9 ale prezentei legi.  
(3) Decizia de respingere a solicitării privind atribuirea statutului de de importanță socială se adoptă în cel 

mult 30 de zile de la prezentarea documentelor prevăzute la art. 9, dacă solicitantul nu a respectat condițiile prevăzute 
la art. 5, 6 și 9 ale prezentei legi. 

(4) Decizia Consiliului de experți se motivează și se comunică în scris solicitantului în termen de 5 zile de la 
adoptare. 

(5) Reprezentanții solicitantului au dreptul să asiste la ședința Consiliului de experți și să intervină cu 
explicații privind solicitarea depusă. Secretarul Consiliului este obligat să invite în scris solicitantul cu pînă la 7 zile 
lucrătoare înainte de data stabilită pentru ședință. Absența reprezentantului solicitantului invitat la ședința de 
examinare nu poate servi drept temei pentru amînarea examinării sau respingerea solicitării.  

(6) Instituția mass-media căreia i s-a atribuit statutul de importanță socială primește certificatul, eliberat de 
Consiliul de experți, în termen de 5 zile de la data adoptării deciziei.  

(7) Instituția mass-media dobîndește statutul de importanță socială din data adoptării deciziei privind 
atribuirea acestui statut. 

(8) Decizia de respingere a solicitării privind atribuirea statutului de importanță socială poate fi contestată în 
conformitate cu prevederile Codului administrativ, 116/2018.  

(9) Neprezentarea cel puțin a unuia din documentele specificate la art. 9 conduce la respingerea solicitării 
privind atribuirea statutului de importanță socială. 

Articolul 11.  Certificatul de atribuire a statutului de importanță socială 
(1) Certificatul privind atribuirea statutului de importanță socială (denumit în continuare certificat) este un 

act oficial prin care se atestă statutul de importanță socială și caracterul de interes public al instituției mass-media. 
Modelul certificatului se aprobă de Guvern. 

(2) Certificatul se eliberează pe un termen de 3 ani. 
     
Articolul 12.  Datele despre instituția mass-media cu statut de importanță socială 
(1) Datele despre instituția mass-media de importanță socială se introduc în Registrul de stat al persoanelor 

juridice și sînt accesibile pe pagina web oficială a Agenției Servicii Publice.  
(2) În Registrul de stat al persoanelor juridice se introduc următoarele date despre instituția mass-media de 

importanță socială: 
    a) denumirea instituției mass-media;  
    b) data eliberării certificatului și numărul acestuia;  
    c) adresa instituției mass-media;  
    d) numele și prenumele conducătorului instituției mass-media;  
    e) data expirării sau a retragerii statutului de instituție mass-media de importanță socială.  

(3) Ministerul Educației și Cercetării păstrează dosarele instituțiilor mass-media depuse pentru solicitarea 
statutului de importanță socială, precum și actele întocmite de Consiliul de experți.  

Articolul 13. Retragerea certificatului  
(1) Pe perioada deținerii certificatului, instituțiile mass-media sînt obligate să respecte condițiile care au stat 

la baza atribuirii statutului de importanță socială. 
(2) În cazul depistării abaterilor de la condițiile prevăzute la art. 5 și 6  pentru acordarea statutului importanță 

socială, Consiliul de experți va avertiza instituția mass-media respectiv cu privire la abaterile depistate și va cere 
înlăturarea acestora în cel mult 60 de zile. În cazul în care instituția mass-media nu a înlăturat în termenul menționat 
abaterile depistate, Consiliul va adopta decizia de retragere a certificatului. Decizia de retragere a certificatului poate fi 
contestată în conformitate cu prevederile Codului administrativ, nr. 116/2018. 

(3) În cazul în care decizia de retragere a certificatului a fost contestată în baza Codului administrativ, nr. 
116/2018, decizia menționată se suspendă pînă la adoptarea unei hotărîri definitive de către instanța de contencios 
administrativ. 

(4) Consiliul de experți va informa Serviciul Fiscal de Stat și Consiliul de administrare a Fondului pentru 
susținerea instituțiilor mass-media de importanță socială despre adoptarea hotărîrii judecătorești de retragere a 
certificatului. Din momentul retragerii certificatului încetează facilitățile acordate în legătură cu statutul de importanță 
socială. Dar banii rămân? 

 

Art. 11. Dacă este acceptată altă concepție a legii, atunci să rămână un singur art. despre 
contractul de grant și cerințele de întocmire, semnare, realizare, raportare, păstrare sau, 
eventual, reziliere/anulare. 
 
Art. 12.–14. - de exclus 



    Articolul 14. Controlul conformării la statutul de importanță socială  
(1) Controlul privind respectarea statutului de instituție mass-media de importanță socială se efectuează de 

către Consiliul de experți. 
(2) În exercitarea funcțiilor de control, Consiliul de experți este în drept:     
a) să solicite informații referitoare la activitățile instituției mass-media ce țin de statutul de importanță 

socială; 
b) să sesizeze organele abilitate despre efectuarea de controale asupra respectării legislației, inclusiv a celei 

fiscale; 
c) să ceară și să primească de la autoritățile publice informația necesară pentru control;  
d) să solicite instituției mass-media cu statut de importanță socială copii de pe documente și/sau, după caz, 

documentele în original. 
(3) Pentru exercitarea controlului asupra activității instituției mass-media de importanță socială, Consiliul de 

experți este în drept să instituie grupuri de control, inclusiv cu specialiști în domeniu. La sediu? 
(4) Instituțiile mass-media de importanță socială sînt obligate să prezinte anual Consiliului de experți raportul 

de activitate, copia de pe declarația de venit prezentată Serviciului Fiscal de Stat și copia de pe rapoartele prezentate 
Biroului Național de Statistică pentru anul fiscal precedent, semnate de către conducătorul instituției mass-media. 

Articolul 15. Fondul pentru susținerea instituțiilor mass-media de importanță socială 
(1) Fondul pentru susținerea instituțiilir mass-media de importanță socială (în continuare – Fondul) este 

constituit în subordinea Ministerului Educației și Cercetării. 
(2) Administrarea Fondului este asigurată de Ministerul Educației și Cercetării prin intermediul Consiliului de 

administrare al Fondului (în continuare – Consiliul de administrare), în conformitate cu prezenta lege și Statutul, 
elaborat și  adoptat în conformitate cu art.17 alin.(1) lit. a). 

Poate, Fondul este constituit ca entitate în cadrul Ministerului și este gestionat de Minister. În 
asemenea caz, deciziile CE de acordare a ajutorului ar trebui să fie obligatorii, dacă nu contravin 
legislației, iar administrarea Fondului – un lucru tehnic și nu decizional.  

Articolul 16. Componența Consiliului de administrare 
(1) Consiliul de administrare este compus din 5 membri, numiți în funcție pentru un mandat de 2 ani de către: 

gender 
a) Parlamentul Republicii Moldova – 1  membru; 
b) Guvernul Republicii Moldova, la propunerea Ministerului Educației și Cercetării – 1 membru, care trebuie să 

corespundă condițiilor prevăzute la alin. (2) și este specialist în domeniul financiar; 
c) asociațiile obștești ale jurnaliștilor – 3 membri, care sunt propuși din rândul redactorilor-șefi ai mijloacelor 

mass-media, inclusiv 1 membru din rândul redactorilor-șefi ai mijloacelor mass-media regionale și/sau locale. 
(2) Membru al Consiliului de administrare poate fi persoana care corespunde următoarelor cerințe:  
a) posedă studii superioare în domeniul jurnalismului, filologiei, istoriei, dreptului, economiei etc., confirmate 

prin actul corespunzător de studii; 
b) are vechime în muncă de cel puțin 5 ani în domeniul administrării instituțiilor mass -media din Republica 

Moldova, confirmat prin înscrierea în carnetul de muncă; 
c) nu au activat, pe parcursul ultimilor 5 ani, în cadrul instituțiilor mass-media fondate de partide politice sau în 

calitate de funcționar public; 
d) deține cetățenia Republicii Moldova; 
e) cunoaște limba de stat a Republicii Moldova; 
f) nu are antecedente penale. 
(3) Funcția de membru al Consiliului de administrare este incompatibilă cu:  
a) funcția de demnitate publică: 
b) statutul de funcționar public; 
c) calitatea de membru de partid politic. 
(4) Vacanța funcției de membru al Consiliului de administrare intervine în  caz de: 
a) demisie; 
b) apariție a uneia dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute în alin.(3);  
c) expirare a mandatului; 
d) condamnare, în temeiul legislației penale, prin hotărâre judecătorească definitivă; 
e) pierdere a cetățeniei Republicii Moldova; 
f) absență consecutivă și nejustificată la trei sau mai multe ședințe ale Consiliului de administrare; 
g) deces. 
(5) Noii membri ai Consiliului de administrare sunt numiți în funcție în termen de 3 luni din momentul apariției 

vacanței funcției, constatată de Consiliul de administrare. De aceleași entități. 
(6) Președintele Consiliului de administrare este ales la prima ședință de membrii Consiliului dintre membrii 

Dacă gestionarea Fondului devine lucru tehnic, decade necesitatea constituirii unui nou 
organism. 
Dacă în componența CE intră specialiști corespunzători, deciziile lui ar fi suficiente.  
Crearea unui organism suplimentar este oportună, dacă-i îndreptățită. Pârghiile de asigurare a 
funcționării legii ar fi competența și independența CE, funcționarea lui transparentă, pe de o 
parte, și gestionarea transparentă a Fondului de către Minister, în condițiile prezentei legi, pe de 
altă parte. Iar gestionarea ar fi supusă controlului Curții de Conturi. 
 
(1) c) ”sunt propuși” cui, și cum, și când? 
 
Dacă nu este acceptată altă viziune: 
 
(5) funcțiile vacante – să fie ocupate de candidați înaintați de aceleași entități. Cine, de fapt, 
inițiază toată procedura de constituire a Consiliului? 
 
(6) cine prezidează prima ședință și cum este votul (deschis/secret)  



acestuia. Se consideră aleasă candidatura care a întrunit majoritatea voturilor membrilor Consiliului. 

Articolul 17. Atribuțiile Consiliului de administrare 
(1) Consiliul de administrare exercită următoarele atribuții: 
a) elaborează și propune spre aprobare Ministerului Educației și Cercetării Statutul Fondului și modificările la el; 
b) elaborează și propune spre aprobare Ministerului Educației și Cercetării Regulamentul privind măsurile de 

susținere a instituțiilor mass-media de importanță socială; 
c) confirmă în funcție, în bază de concurs, secretarul Consiliului de administrare; 
d) prezintă anual Ministerului Finanțelor, prin intermediul Ministerului Educației și Cercetării, propuneri privind 

volumul transferurilor din bugetul de stat pentru anul viitor, necesare pentru susținerea instituțiilor mass-media de 
importanță socială; 

e) prezintă, prin intermediul Ministerului Educației și Cercetării, propuneri privind elaborarea, modificarea și 
promovarea politicii de stat în domeniul măsurilor de susținere pentru instituțiile mass-media de importanță socială; 

f) prezintă, prin intermediul Ministerului Educației și Cercetării, propuneri având ca obiect perfecționarea 
legislației privind măsurile de susținere pentru instituțiile mass-media de importanță socială; 

g) prezintă prin intermediul Ministerului Educației și Cercetării, avize asupra proiectelor de lege ce au ca obiect 
măsurile de susținere pentru instituțiile mass-media de importanță socială; 

h) adoptă propunerile și lista de distribuție a mijloacelor de susținere pentru instituțiile mass-media de 
importanță socială; 

i) evaluează utilizarea mijloacelor Fondului de către instituțiile mass-media de importanță socială; 
j) sesizează, din oficiu sau la solicitare, asupra încălcării prezentei legi; 
k) organizează, după caz, activități de documentare în probleme ce țin de domeniul său de activitate. 
(2) Membrii Consiliului de administrare își desfășoară activitatea în nume propriu, nu solicită și nu reprezintă, 

din partea persoanelor din afara Consiliului, instrucțiuni legate de activitățile Consiliului de administrare.  
(3) Consiliul de administrare își desfășoară activitatea în ședințe publice, convocate de secretarul Consiliului de 

administrare și/sau 3 membri ai acestuia. 
(4) Hotărârile Consiliul de administrare se adoptă cu votul a cel puțin 4 membri. 
(5) Membrii Consiliului de administrare își desfășoară activitatea fără remunerare.  Secretarul Consiliului de 

administrare beneficiază de o remunerare lunară, stabilită prin decizia Consiliului de administrare și aprobată de 
Ministrul Educației și Cercetării. 

Dacă este acceptată viziunea asupra Fondului, necesitatea art.17. dispare.  
Dacă nu – trebuie prevăzute atribuții separate pentru președinte/secretar  
 
Sunt multe și neproporționale atribuțiile unui Consiliu, care funcționează fără remunerare.  
(5) Probabil, nu ar trebui să poată stabili remunerarea secretarului. 
 
Distribuirea ajutorului în conformitate cu deciziile CE ar fi suficient. CE ar avea capacitatea să 
evalueze situația reală a solicitanților de ajutor, calitatea dosarelor acestora și monitorizarea 
utilizării banilor în scopul predeterminat. Atribuțiile Consiliului de Administrare, dacă doar trebuie 
să gestioneze Fondul, pot fi trecute Ministerului. 

Articolul 18. Finanțarea Fondului pentru susținerea instituțiilor mass-media de importanță socială 
(1) Bugetul Fondului se constituie din următoarele surse: 
a) transferuri anuale din bugetul de stat pentru instituțiile mass-media de importanță socială, stabilite într-un 

articol separat al Legii bugetului de stat; 
b) transferuri anuale pentru instituțiile mass-media de importanță socială, transferate din bugetele unităților 

administrativ-teritoriale; 
c) venituri acumulate din plăți obligatorii de 5% din prețul de realizare în Republica Moldova al publicațiilor 

periodice editate în străinătate; 
d) venituri acumulate din plăți obligatorii de 5% din prețul de realizare al publicațiilor periodice editate în 

Republica Moldova, în care mai mult de 50% din spațiu este dedicat republicării articolelor din mass-media editate în 
străinătate; 

e) donații și sponsorizări pentru proiecte sociale, acordate Fondului de persoane fizice și juridice din Republica 
Moldova și din străinătate; 

f) granturi acordate Fondului de persoane juridice din Republica Moldova și din străinătate; 
g) alte surse financiare a căror legitimitate nu este în contradicție cu prevederile legislației în vigoare.  
(2) Mijloacele financiare ale Fondului, prevăzute în alin.(1) lit. a) - e), pot fi utilizate doar în calitate de ajutoare 

de stat pentru instituțiile mass-media de importanță socială. 
(3) Consiliul de administrare va prezenta anual Ministerului Educației și Cercetării proiectul de buget, în care vor 

fi prezentate și costurile estimative ale activităților desfășurate de Consiliu în exercitarea atribuții lor sale.  
(4) Controlul asupra administrării mijloacelor financiare ale Fondului este efectuat de către Curtea de Conturi.  

Cel mai sensibil articol. 
(1) a) și b) mărimea transferurilor anuale trebuie să fie exactă 
 
c) de ce 5%? Există estimări? 
 
d) de ce 5%? Cum este calculat % (50) din spațiu? 50% ar putea deteriora conținuturile 
(conținuturi bune străine ar putea fi înlocuite cu conținuturi locale proaste) sau ar putea genera 
speculații (conținuturile străine – cu caractere mai mici ale literelor sau publicitatea locală – cu 
caractere mai mari ale literelor, sau spații largi albe doar cu înscrisuri ”aici poate fi publicitatea 
ta”, sau cu poze ”locale” simbol cât pagina); de ce este ignorat on-line-ul și audiovizualul?; 
sugestii: un anumit % din încasările din publicitatea plasată în programele achiziționate, 100% din 
sancțiunile pecuniare ale FSM și DSM. 
 
Ideea esențială: banii trebuie luați 1) prin mecanisme economice de descurajare a celor, care 
parazitează pe seama conținuturilor străine;  2) de la cei care nu ar putea funcționa fără presă 
 
e)-d) donațiile, sponsorizările și granturile ar trebui prevăzute pentru scopul Fondului (ca 
donatorii să nu influențeze deciziile CE, iar resursele să poată fi oferite și pentru alte necesități, 
decât crearea de conținuturi); donatorii să nu poată indica pentru ce sau pentru cine oferă surse; 
cine se ocupă de atragerea surselor? Ar putea fi atribuția CE, inclusiv prin organizarea, de 2 ori pe 
an, a evenimentelor publice de strângere a fondurilor; Fondul are/trebuie să aibă cont bancar 
separat? De prevăzut, că toți banii intrați în contul Fondului sunt bani bugetari și supuși verificării 
ca bani publici? 
 
(2) de ce doar a)-e)? Lasă loc de neclarități. Abordarea ar trebui să fie uniformă: orice intră în 
Fond, este pentru scopurile Fondului și unicul decident al utilizării banilor este CE.  



(3) Fără concretețe la a)-b), și fără estimări la c)-d), este imposibil a elabora un proiect de buget. 
Nu-i clar, cum vor fi făcute modificări la buget pe parcursul anului, în cazul în care fie proiectul de 
buget n-a fost acceptat, fie în Fond apar bani extrabugetari. 

Articolul 19. Distribuirea mijloacelor Fondului pentru susținerea instituțiilor instituțiilor mass-media de importanță 
socială 

(1) Mijloacele Fondului pentru susținerea instituțiilor mass-media de importanță socială se distribuie de către 
Ministerul Educației și Cercetării, la propunerea Consiliului de administrare, din sursele Fondului. 

(2) Consiliul de administrare este în drept să anunțe concursul privind alocarea mijloacelor Fondului și să 
propună distribuirea mijloacelor financiare ale Fondului pentru susținerea instituțiilor mass-media de importanță socială 
doar după transferarea mijloacelor financiare în bugetul Fondului.  

(3) Hotărârea privind distribuirea mijloacelor Fondului pentru susținerea instituțiilor mass-media de importanță 
socială se adoptă în conformitate cu prezenta lege și Regulamentul privind distribuirea mijloacelor Fondului pentru 
susținerea instituțiilor mass-media de importanță socială, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării la propunerea 
Consiliului de administrare. 

Dacă este acceptată viziunea,  atunci (1) trebuie de reformulat – nu ”la propunerea”, ci ”prin 
decizia CE”. 
 
(2) să nu fie un drept, ci o obligațiune. Concursul ar putea fi anunțat când, de exemplu, în Fond s-
au acumulat nu mai puțin de atâția bani  
 
Poate, de indicat dacă și cum sunt impozitate ajutoarele.  

Articolul 20. Transparența informațiilor privind activitatea instituțiilor mass-media de importanță socială 
(1) Nu pot fi alocate mijloace financiare din Fondul pentru susținerea instituțiilor mass-media de importanță 

socială, care pe parcursul ultimelor 12 luni: 
a) nu au efectuat auditul tirajului; 
b) nu au efectuat auditul financiar; 
c) nu au aderat și nu respectă Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. 
(2) Este în drept să beneficieze de mijloacele financiare ale Fondului doar instituțiia mass-media de importanță 

socială, care oferă Consiliului de administrare informația completă privind:  
a) fondatorii (asociați, acționarii etc.) instituției mass-media; 
b) componența completă a redacției; 
c) certificatul de confirmare a statutului de instituție mass-media de importanță socială; 
d) participarea (directă sau indirectă) ori neparticiparea fondatorilor instituției mass-media cu capital în 

fondurile statutare ale altor persoane juridice din domeniul mass-media; 
e) deținerea de către persoana juridică, care este fondatoare a instituției mass-media, a drepturilor de fondator 

sau co-fondator al altor persoane juridice din domeniul mass-media; 
f) afilierea corporativă a persoanei juridice, care este fondatoare a instituției mass-media; 
g) rezultatele auditului tirajului și al auditului financiar; 
h) contractele de achiziții publice, încheiate pe parcursul ultimilor 3 ani.  
(3) Instituția mass-media care este în drept să beneficieze de mijloacele Fondului, este obligată să publice 

informațiile prevăzute în alin.(2) în conformitate cu prevederile Regulamentului privind distribuirea mijloacelor Fondului 
pentru susținerea instituțiilor mass-media de importanță socială. 

(4) În vederea asigurării transparenței situației financiare a instituției mass-media, Consiliul de administrare este 
în drept să solicite și alte informații, decât cele prevăzute în alin.(1)-(3). 

Art. 20. ar trebui să fie în altă parte sau, mai degrabă, în articolul despre subiecții eligibili. 
 
Dacă este acceptată viziunea, anumită informație din art. 20., ar putea fi inserată în prevederea 
despre conținutul (rigorile) contractului de ajutor de stat. 
 
 
 
 
 
 
(4) dacă ”alte informații” ar viza și unele confidențiale sau ar fi secret comercial, atunci ar fi 
necesară și obligațiunea Consiliului de a păstra confidențialitatea.  

Articolul 21. Evidența mijloacelor Fondului 
(1) Consiliul de administrare va întocmi și va ține Registrul intern al distribuirii mijloacelor Fondului pentru 

susținerea instituțiilor mass-media de importanță socială, în conformitate cu prevederile Legii nr. 71-XVI din 22 martie 
2007 cu privire la registre și Legea nr. 139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat.  

(2) Ministerul Educații și Cercetării, la propunerea Consiliului de administrare va transmite în adresa Consiliului 
Concurenței toate informațiile privind mijloacele financiare acordate instituțiilor mass-media de importanță socială, 
pentru autorizarea, monitorizarea și raportarea ajutorului de stat. 

(3) Ministerul Educației și Cercetării va raporta Consiliului Concurenței toate mijloacele de susținere acordate. 
Raportarea se va efectua prin completarea datelor și informațiilor conținute în Formularul de raportare a ajutoarelor de 
stat, prevăzut de legislația în vigoare.  

(4) Răspunderea pentru veridicitatea și corectitudinea datelor și informațiilor raportate, precum și pentru 
respectarea termenelor de raportare a ajutorului de stat pentru instituțiile mass-media de importanță socială revine 
Consiliului de administrare a Fondului.  

Dacă este acceptată viziunea, atunci evidența mijloacelor, ca exercițiu tehnic, ar reveni 
Ministerului care, în temeiul deciziei CE, încheie contracte, transferă surse, controlează, ține 
evidența și raportează. CE ar monitoriza, de exemplu, dacă este realizat scopul, pentru care au 
fost dați banii, iar Ministerul – corectitudinea financiară. 
 
 
(4) Răspunderea, probabil, trebuie să revină Ministerului și nu unui Consiliu care funcționează pe 
baze obștești. 
 
Dacă există răspundere, trebuie să fie și pedepse pentru nereguli.  
 
Logica ar fi: atribuții – responsabilități – sancțiuni, pentru toți subiecții reglementați de prezenta 
lege. 
 

Articolul 22. Transparența în acordarea mijloacelor Fondului  
(1) Toate dosarele mijloacelor instituțiilor mass-media de importanță socială beneficiare ale măsurilor de 

susținere vor fi publicate pe pagina web oficială a Ministerului Educației și Cercetării.  

Transparența poate/trebuie asigurată prin: 
- lista și CV-urile membrilor Consiliului 
- declarații, briefinguri, comunicate de presă, inclusiv în cazuri de ingerințe/tentative de ingerințe 



(2) Partea dispozitivă a deciziilor Consiliului de administrate va fi publicată pe pagina web oficială a Ministerului 
Educației și Cercetării, cu condiția respectării interesului părților și a informațiilor ce constituie secret de stat sau secret 
comercial. 

(3) Consiliul de administrare, precum și persoanele care în virtutea obligațiilor de serviciu au cunoscut 
informații despre măsurile de susținere acordate, au obligația să nu divulge informațiile ce constituie secret de stat, 
secret comercial sau informația cu caracter confidențial de care au luat cunoștință în activitatea de aplicare a prezentei 
legi.  

(4) Consiliul de administrare întocmește un raport anual privind măsurile de susținere acordate pentru 
instituțiile mass-media de importanță socială. 

 
Articolul 23. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor prezentei legi  
Încălcarea prevederilor prezentei legi și ale actelor normative ce reglementează domeniul măsurilor de 

susținere pentru instituțiile mass-media de importanță socială atrage răspunderea în  conformitate cu legislația în 
vigoare. 

de orice gen 
- anunțuri de concursuri și condiții ale concursurilor 
- bugetul Fondului și completarea lui 
- lista solicitanților 
- dosare admise/neadmise la concurs și motivările 
- concursul propriu-zis 
- lista câștigătorilor 
- rapoartele de realizare a scopurilor pentru care au fost oferite ajutoare 
- rapoarte periodice și anuale de activitate 

Capitolul V. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 
Articolul 24. Intrarea în vigoare  
(1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni din ziua publicării. 
(2) În situațiile juridice de acordare a măsurilor de susținere în curs de realizare la data intrării în vigoare a 

prezentei legi se vor aplica prevederile actelor legislative în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentei legi.  
 
Articolul 25. Dispoziții tranzitorii 
(1) În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi,  Președintele Republicii Moldova, Parlamentul 

Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Presă din Republica Moldova vor desemna membrii 
Consiliului de experți și Consiliului de administrare al Fondului în conformitate cu art. 7 și art. 16 ale prezentei legi. 

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi: 
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege;  
b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege; 
c) va elabora actele normative necesare executării prezentei legi; 
d) va asigura ajustarea actelor normative ale autorităților administrației publice la prevederile prezentei legi.  
(3) Ministerul Finanțelor: 
a) în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va elabora în coordonare cu Ministerul Educației și 

Cercetării, mecanismul și actele normative necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor de la literele c) și d) ale 
articolului 18 din prezenta lege în partea ce ține de regulile aplicabile pentru calcularea plăți obligatorii de 5% din prețul 
de realizare în Republica Moldova al publicațiilor periodice editate în străinătate și plățile obligatorii de 5% din prețul d e 
realizare al publicațiilor periodice editate în Republica Moldova, în care mai mult de 50% din spațiu este dedicat 
republicării articolelor din mass-media editate în străinătate; 

b) va prevedea în legile anuale ale bugetului de stat prevederi și o linie bugetară separată pentru transferurile din 
bugetul de stat în Fondul pentru susținerea instituțiilor mass-media de importanță socială. 

(4) În termen de 6 luni din momentul constituirii, Consiliul de administrare al Fondului, va elabora și va prezenta 
spre aprobare Ministerului Educației și Cercetării: 

a) Statutul Fondului pentru susținerea instituțiilor mass-media de importanță socială; 
b) Regulamentul privind acordarea măsurilor de susținere pentru instituțiile mass-media de importanță socială. 

Art. 25. (1) – ”vor desemna” și cui vor prezenta? 
 
(3) a) ar putea două ministere să facă lista publicațiilor cu peste 50% din spațiu ocupat de 
conținuturi străine? 
 
 
b) linie bugetară separată înseamnă și cont/subcont separat? 
 
(4) a)-b) – care-i deosebirea dintre ”statut” și ”regulament”? Dacă în statut este copiat ceea ce 
este deja în lege, mai e nevoie de ”statut”?! 
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OBIECȚII ȘI RECOMANDĂRI 

 

 

Lege  

cu privire la subvenționarea măsurile de susținere a instituțiilor mass-media de importanță socială 

 

Recomandări de ordin general: 

 

1. De a utiliza drept reper pentru elaborarea prezentei legi prevederile: 

- HG cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (Secţiunea 1. Documentele 

obligatorii pentru obţinerea subvenţiilor/ Capitolul IV ADMINISTRAREA, AUTORIZAREA ŞI CONTROLUL ASUPRA EFICIENŢEI 

UTILIZĂRII MIJLOACELOR FONDULUI // Secţiunea a 6-a. Modul de întocmire şi evidenţă a Listei de interdicție a beneficiarilor de 

subvenţii). 

2. Legea cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural 

 

▪ Excluderea noțiunii de „ajutor”/„susținere”. Utilizarea noțiunii de „subvenționare”.  

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE 

Articolul 1. Obiectul de reglementare și scopul legii 

(1) Prezenta lege reglementează principiile generale ale politicilor statului privind încurajarea și stimularea activității instituțiilor mass-media, 

procedura de subvenționare a instituțiilor mass-media, precum și prioritățile de utilizare a mijloacelor Fondului pentru susținerea instituțiilor 

mass-media. de acordare a statutului de importanță socială pentru instituțiile mass-media, măsurile de susținere, precum și raporturile ce țin de 

alocarea, distribuirea, evaluarea și raportarea utilizării mijloacelor Fondului pentru susținerea instituțiilor mass-media de importanță socială. 

(2) Prezenta lege are drept scop susținerea instituțiilor mass-media Măsurile de susținere pentru instituțiile mass-media de importanță socială se 

acordă în vederea: 

a) promovării libertății de exprimare și accesului la informație al persoanelor; 

b) protejării diversității și a pluralismului mass-media din Republica Moldova, care ar contribui la libera formare a opiniei în societate; 

c) menținerii și consolidării instituțiilor mass-media locale și regionale; 

mailto:cdurnea@ijc.md
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114080&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131142&lang=ro


d) stimulării concurenței în domeniul mass-media; 

e) dezvoltării economice a instituțiilor mass-media. 

 

Articolul 2. Noțiuni principale 

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică: 

ajutor de stat – orice măsură de sprijin care întrunește condițiile reglementate de Legea ajutorului de stat, 139/2012, și prevăzută de prezenta lege; 

instituție mass-media de importanță socială – instituție mass-media care corespunde condițiilor prevăzute de art. 5 și care au obținut statutul de 

importanță socială, conform prevederilor Capitolului II. 

beneficiar de subvenție – solicitantul subvenției a cărui cerere de acordare a subvenției a fost evaluată pozitiv şi aprobată pentru achitare de către 

___________________________________; 

criterii de eligibilitate – condiții obligatorii pentru solicitantul subvenției; 

Fondul pentru susținerea instituțiilor mass-media – totalitate a mijloacelor bugetare, precum și a celor provenite din partea partenerilor de dezvoltare, 

destinate finanțării măsurilor de sprijin a instituțiilor mass-media; 

instituție mass-media – persoana juridică de drept public sau privat, constituită sub una dintre formele de organizare juridică prevăzute de lege, având 

drept gen de activitate sau scop statutar informarea publicului prin intermediul mijloacelor electronice, audiovizuale sau scrise și tipărite. 

instituție mass-media – persoană juridică înregistrată în condițiile legii cu scopul declarat de a realiza și a disemina în spațiul public produse mediatice 

pentru care poartă responsabilitate editorială.  

mass-media – mijloace de informare  publică, tipărite sau difuzate în format electronic, inclusiv on-line, instituțiile mass-media, precum și jurnalistul; 

măsuri de sprijin – măsurile de sprijin cu caracter direct și indirect care urmăresc scopurile prevăzute la articolul 1;  

sistemul informațional de evidență a solicitanților şi beneficiarilor de subvenții – sistem electronic integrat, administrat de Ministerul __________, 

destinat evidenței solicitanților și beneficiarilor de subvenții; 

subvenție – sprijin financiar nerambursabil şi neimpozabil acordat din Fondului pentru susținerea instituțiilor mass-media pentru beneficiarii care 

corespund criteriilor de eligibilitate; 

 

Articolul ____. Principiile de bază ale activității de subvenționare a instituțiilor mass-media 

Reglementarea activității de subvenționare a activității mass-media are loc are loc conform următoarelor principii de bază: 

a) previzibilitatea şi stabilitatea reglementărilor juridice; 

b) transparența decizională; 

c) tratamentul egal; 

d) eficiența bazată pe argumente economico-financiare și indicatori; 

e) asumarea responsabilităților de către beneficiarii de subvenții; 

f) rezonabilitatea costurilor. 

 

Articolul 3. Beneficiarii măsurilor de sprijin 

(1) Pot fi beneficiare a măsurilor de sprijin instituțiile mass-media de importanță socială, deținătoare a certificatului prevăzut la art.11 și care 

corespund criteriilor de eligibilitate prevăzute în alin.(2) și (3). 



(2) Pot beneficia de măsuri de susținere: 

1) instituțiile mass-media de importanță socială tipărite (persoană juridică tipărită?) naționale, care: 

a) au un tiraj săptămânal, distribuit prin abonament, nu mai mic de 4000 de exemplare și nu mai mare de 25000 de exemplare; 

b) pe parcursul ultimelor 6 luni, se editează cu un volum de cel puțin 8 pagini A3; 

c) veniturile provenite din publicitate sunt mai mici de 25% din totalul veniturilor; 

d) au o cotă de piață mai mică de 25% în raport cu piața publicațiilor periodice naționale (Noțiune din Legea presei, un act normativ desuet. În 

prezent, nu există o asemenea formă de organizare juridică); 

e) mai mult din 50% din tirajul publicației periodice se distribuie în Republica Moldova (inclusiv regiunea transnistreană); 

f) asigură transparența informațiilor prevăzute în art. 9 și art. 20 ale prezentei legi. 

 

2) instituțiile mass-media de importanță socială tipărite regionale sau locale, care: 

a) au un tiraj săptămânal, distribuit prin abonament, nu mai mic de 1000 de exemplare și nu mai mare de 10000 de exemplare; 

b) pe parcursul ultimelor 6 luni, se editează cu un volum de cel puțin 4 pagini A3; 

c) veniturile provenite din publicitate sunt mai mici de 25% din totalul veniturilor (nu sunt pârghii eficiente de verificare a acestei condiții); 

d) asigură transparența informațiilor prevăzute în art. 9 și art. 12 ale prezentei legi. 

 

3) mijloacele mass-media audiovizuale furnizorii de servicii media audiovizuale și/sau instituțiile mass-media electronice (portaluri web), care: 

a) întrunesc condițiile prevăzute la art. 5 al prezentei legi; 

d) asigură transparența informațiilor prevăzute în art. 9 și art. 12 ale prezentei legi. 

 

(3) Instituțiile mass-media de importanță socială pot beneficia: 

a) de măsurile de sprijin, prevăzute la art. 4 alin. (1), nu mai mult de 2 ani consecutiv; 

b) de cel mult 3 categorii de măsuri de susținere pe parcursul unui an calendaristic. 

 

(4) Nu pot beneficia de măsurile de susținere prevăzute de prezenta lege: 

a) furnizorii publici de servicii media audiovizuale publice; 

b) instituțiile mass-media care răspândesc conținut cu caracter publicitar și/sau erotic; = Persoană juridică cu caracter publicitar sau erotic? 

c) instituțiile mass-media fondate editate de partide politice și producțiile mass-media cu caracter electoral (?). 

 

 

Articolul 4. Categoriile  măsurilor de susținere pentru instituțiile mass-media de importanță socială 

(1) Instituțiile mass-media de importanță socială pot beneficia de următoarele categorii de măsuri de sprijin directe: 

a) subvenții pentru compensarea prețului contractului de locațiune a sediului instituției spațiului redacțiilor mass-media; 

b) subvenții pentru compensarea cheltuielilor suportate la utilizarea energiei electrice, serviciilor de telefonie și/sau Internet; 

c) pentru publicațiile periodice ((Noțiune din Legea presei, un act normativ desuet. În prezent, nu există o asemenea formă de organizare 

juridică): subvenții pentru serviciile poștale, inclusiv pentru distribuirea publicațiilor la abonații din mediul rural în raza mai mare de 5 km de 

localitatea în care își are sediul publicația periodică; subvenții pentru tipărirea publicațiilor periodice; subvenții pentru distribuirea gratuită a 



publicațiilor periodice către anumite categorii de instituții publice: biblioteci, instituții de învățământ preuniversitar și/sau universitar, instituții 

medicale, primării etc.; 

d) pentru toate categoriile de instituțiile mass-media de importanță socială: subvenții pentru elaborarea materialelor/producțiilor care urmăresc 

scopurile prevăzute la art. 1 alin. (2) al prezentei legi. 

(2) Instituțiile mass-media de importanță socială pot beneficia și de subvenții, acordate salariaților în vârstă de până la 40 de ani și cu studii superioare, 

pentru compensarea parțială sau totală a cheltuielilor în domeniul instruirii profesionale.  

 

Capitolul II 

PROCEDURA DE ACORDARE A STATUTULUI DE INSTITUȚIIE MASS-MEDIA DE IMPORTANȚĂ SOCIALĂ 

 

Articolul 5. Statutul de importanță socială Criterii de eligibilitate  

(1) În sensul prezentei legi, statutul de importanță socială măsurile de sprijin se acordă instituțiilor mass-media autohtone (înregistrate în RM?) care: 

a) răspândesc conținuturi informaționale conțin materiale realizate în proporție de 80% de către redacții (nu avem o astfel de noțiune în lege. Ce se 

are în vedere?) aflate în jurisdicția Republicii Moldova și/sau de către jurnaliști independenți din Republica Moldova, inclusiv prin mijloace tehnice și 

intelectuale (??) din Republica Moldova; 

b) abordează subiecte analitice, dezvoltă investigații jurnalistice, promovează transparența, democrația și drepturile omului;  

c) conțin preponderent materiale orientate spre educaţia şi instruirea copiilor în domeniul (?) știință, cultură, artă și sport; 

d) sunt constituite (se referă la înregistrare?) și conțin subiecte de interes public la nivel local și regional; 

e) respectă condițiile de transparență și prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. 

(2) La decizia Consiliului de experți, pot fi considerate instituții mass-media de importanță socială și alte domenii decât cele menționate la alin. (1). 

 

Articolul 6. Condiții pentru atribuirea statutului de importanță socială 

(1) Statutul de importanță socială se acordă instituțiilor mass-media care întrunesc condițiile prevăzute la art. 5 și: 

f) a) activează de cel puțin un an în domeniu; (calculul poate fi pornit de la momentul înregistrării. În caz contrar, prevederea este una vagă și 

interpretativă) 

b) statutul instituției mass-media prevede scopuri ce vizează desfășurarea activităților de importanță socială prevăzute de art. 5 al prezentei 

legi.  

(4) Instituția mass-media care solicită statutul de importanță socială trebuie să-și desfășoare activitatea în mod transparent, aceasta manifestîndu-se, în 

special, prin publicarea rapoartelor anuale care trebuie să conțină: 

a) raportul de activitate, conform modelului aprobat de Consiliul de experți; 

b) declarația financiară, care va include raportul financiar pentru ultimul an de activitate întocmit potrivit standardelor contabile;,  

c) informația despre sursele de finanțare, inclusiv despre mijloacele financiare și/sau materiale obținute, precum și date despre folosirea acestor 

mijloace, inclusiv cheltuielile generale și cheltuielile administrative. 

(5) Instituția mass-media care solicită statutul de importanță socială nu trebuie să aibă datorii la bugetul public național.  

 

Articolul 7. Consiliul de experți (Consider necesar de a renunța la constituirea Consiliului de experți și menținerea doar a Consiliului de 

administrare) 



(1) Consiliul de experți este organul împuternicit să atribuie și să confirme statutul de importanță socială a instituțiilor mass-media. Consiliul de experți 

activează pe lângă Ministerul Educației și Cercetării în baza Regulamentului aprobat de Guvern. Componența nominală a Consiliului se aprobă prin 

ordinul Ministrului Educației și Cercetării. 

(2) Consiliul de experți este alcătuit din 5 membri, dintre care 1 este desemnat de către Președintele Republicii Moldova, 1 – de către Parlament, 1 – de 

către Guvern și 2 de către Consiliul de presă din Republica Moldova. Membrul desemnat de către Guvern trebuie să fie specialist în domeniul 

financiar. Membrii Consiliului de experți sînt desemnați în urma unui proces de selecție deschis și transparent. Membrii desemnați de Președintele 

Republicii Moldova și Parlament trebuie să fie reprezentanți ai asociațiilor obștești ale jurnaliștilor.    

(3) Membru al Consiliului de experți poate fi persoana care: 

a) este cetățean al Republicii Moldova și are domiciliul în Republica Moldova; 

b) cunoaște limba de stat; 

c) se bucură de o reputație ireproșabilă; 

d) nu este funcționar public; 

e) nu este membru al unui partid politic sau al unei organizații social-politice; 

f) este susținut/ă printr-o recomandare de cel puțin două asociații obștești/ale jurnaliștilor. 

(4)  Mandatul de membru al Consiliului de experți încetează în caz de: 

a) expirare a duratei mandatului;  

b) revocare; 

c) demisie; 

d) deces. 

(5)  Revocarea membrului Consiliului de experți se face prin ordinul Ministrului Educației și Cercetării, la propunerea membrilor Consiliului, în cazul 

constatării uneia din următoarele circumstanțe: 

a) condamnării, în baza hotărîrii definitive și irevocabile a instanței de judecată, pentru comiterea unei infracțiuni; 

b) imposibilității, din motive de sănătate, de a-și exercita atribuțiile mai mult de 4 luni consecutive; 

c) declarării dispariției fără urmă, în conformitate cu legea; 

d) activității în cadrul unui partid politic sau al unei organizații social-politice. 

(6) Membrii Consiliului de experți sînt desemnați pe un termen de 5 ani și își exercită mandatul pînă la intrarea în funcție a noilor membri. 

(7) Președintele Consiliului de experți este ales prin vot secret dintre membrii ei, cu majoritatea voturilor acestora. 

(8) Membrii Consiliului de experți pot deține cel mult două mandate.  

(9) Secretariatul Consiliului de experți se asigură de subdiviziunea de profil din cadrul Ministerului Educației și Cercetării. 

(10) Consiliul de experți se întrunește în ședințe nu mai rar de o dată în 3 luni. Ședințele Consiliului sînt publice. Data și ora desfășurării ședințelor se 

stabilesc de președintele Consiliului după consultarea membrilor. Această informație se aduce la cunoștință membrilor Consiliului și publicului larg, 

în special prin afișarea acesteia de către secretarul Consiliului (funcționar al Ministerului Educației și Cercetării) la un loc vizibil și pe site-ul 

Ministerului Educației și Cercetării, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru ședință. 

(11) În termen de 3 luni de la sfîrșitul fiecărui an, Consiliul de experți publică pe pagina web oficială a Ministerului Educației și Cercetării raportul său 

de activitate pe anul precedent, precum și lista instituțiilor mass-media cărora le-a fost atribuit statutul de importanță socială. 

(12) Deciziile Consiliului de experți cu privire la acordarea și retragerea statutului de importanță socială se publică pe pagina web oficială a 

Ministerului Educației și Cercetării. 



     

Articolul 8. Atribuțiile Consiliului de experți 

(1) Consiliul de experți este independent în luarea deciziilor și are următoarele atribuții: 

a) examinează rapoartele și documentele instituțiilor mass-media care solicită statutul de importanță socială și atribuie acest statut; 

b) recepționează și examinează petiții în problemele ce țin de competența sa;  

c) avertizează instituțiile mass-media cu statut de importanță socială în cazul în care acestea încalcă legislația; 

d) inițiază procedura de retragere a statutului de importanță socială, dacă instituția mass-media nu corespunde condițiilor de atribuire a statutului sau 

dacă documentele prezentate conțin informații neveridice; 

e) informează Ministerul Educației și Cercetării, Consiliul de administrare a Fondului de susținere a instituțiilor mass-media de importanță socială și 

alte autorități competente despre instituțiile mass-media cărora li s-a atribuit ori li s-a retras statutul de importanță socială;  

f) menține lista actualizată a instituțiilor mass-media de importanță socială; 

g) elaborează reguli, formulare, instrucțiuni, recomandări și modele de documente ce țin de atribuirea statutului de importanță socială și le prezintă spre 

aprobare Ministerului Educației și Cercetării care le face publice;  

h) elaborează și înaintează subiecților cu drept de inițiativă legislativă propuneri privind perfecționarea legislației; 

i) instituie consilii consultative și grupuri de experți pentru analiza și dezbaterea unor probleme ce țin de activitatea instituțiilor mass-media cu statut de 

importanță socială; 

j) publică pe pagina web oficială a Ministerului Educației și Cercetării, în termen de 3 luni după expirarea fiecărui an, raportul său de activitate pe anul 

expirat; 

k) publică pe pagina web oficială a Ministerului Educației și Cercetării lista actualizată a instituțiilor mass-media de importanță socială. 

(2) Membrii Consiliului de experți au acces liber la dosarele instituțiilor mass-media care au sau solicită statutul de importanță socială. 

 

Articolul 9. Documentele necesare pentru solicitarea statutului de instituție mass-media de importanță socială 

(1) Instituția mass-media care solicită statutul de instituție mass-media de importanță socială prezintă Consiliului de experți următoarele documente: 

     a) cererea; 

     b) copiile de pe statutul și de pe certificatul de înregistrare; 

c) raportul de activitate pe anul precedent (în cazul solicitării statutului de importanță socială pentru prima dată) sau pentru ultimii trei ani (în cazul 

instituțiilor mass-media care au deținut statutul de importanță socială), care va conține informații referitoare la activitățile desfășurate, la valoarea 

mijloacelor financiare și/sau a celor materiale obținute și folosite pe parcursul perioadei raportate, la mijloacele utilizate pentru acoperirea cheltuielilor 

administrative; 

d) declarația financiară, care va include: 

    – raportul financiar pentru anul precedent de activitate, întocmit conform standardelor contabile; 

    – informația despre sursele de finanțare ale instituției mass-media pentru perioada anterioară depunerii cererii, dar nu mai mare de 3 ani; 

    – datele despre folosirea mijloacelor financiare și/sau materiale primite, inclusiv despre cheltuielile generale și cheltuielile administrative; 

e) dovada privind publicarea rapoartelor sale anuale pe pagina web.  

(2) Consiliul de experți obține informația privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național ale mijloacelor mass-media, utilizînd 

datele respective din sistemul informațional automatizat „Contul curent al contribuabilului” al Serviciului Fiscal de Stat prin intermediul platformei de 

interoperabilitate instituite de Guvern. 

 



Articolul 10. Procedura de examinare a solicitării privind atribuirea statutului de de importanță socială 

(1) Consiliul de experți, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii și a documentelor indicate la art. 9 examinează solicitarea 

privind atribuirea statutului de importanță socială și eliberarea certificatului care atestă importanța socială publică și adoptă, după caz, una din două 

decizii: 

a) atribuirea statutului de importanță socială și eliberarea certificatului; 

b) respingerea solicitării privind atribuirea statutului de importanță socială.  

(2) Decizia de atribuire a statutului de importanță socială și de eliberare a certificatului se adoptă dacă solicitantul a respectat condițiile prevăzute la art. 

5, 6 și 9 ale prezentei legi.  

(3) Decizia de respingere a solicitării privind atribuirea statutului de de importanță socială se adoptă în cel mult 30 de zile de la prezentarea 

documentelor prevăzute la art. 9, dacă solicitantul nu a respectat condițiile prevăzute la art. 5, 6 și 9 ale prezentei legi. 

(4) Decizia Consiliului de experți se motivează și se comunică în scris solicitantului în termen de 5 zile de la adoptare. 

(5) Reprezentanții solicitantului au dreptul să asiste la ședința Consiliului de experți și să intervină cu explicații privind solicitarea depusă. Secretarul 

Consiliului este obligat să invite în scris solicitantul cu pînă la 7 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru ședință. Absența reprezentantului 

solicitantului invitat la ședința de examinare nu poate servi drept temei pentru amînarea examinării sau respingerea solicitării.  

(6) Instituția mass-media căreia i s-a atribuit statutul de importanță socială primește certificatul, eliberat de Consiliul de experți, în termen de 5 zile de 

la data adoptării deciziei.  

(7) Instituția mass-media dobîndește statutul de importanță socială din data adoptării deciziei privind atribuirea acestui statut. 

(8) Decizia de respingere a solicitării privind atribuirea statutului de importanță socială poate fi contestată în conformitate cu prevederile Codului 

administrativ, 116/2018.  

(9) Neprezentarea cel puțin a unuia din documentele specificate la art. 9 conduce la respingerea solicitării privind atribuirea statutului de importanță 

socială. 

     

Articolul 11.  Certificatul de atribuire a statutului de importanță socială 

(1) Certificatul privind atribuirea statutului de importanță socială (denumit în continuare certificat) este un act oficial prin care se atestă statutul de 

importanță socială și caracterul de interes public al instituției mass-media. Modelul certificatului se aprobă de Guvern. 

(2) Certificatul se eliberează pe un termen de 3 ani.[P1] 

     

Articolul 12.  Datele despre instituția mass-media cu statut de importanță socială 

(1) Datele despre instituția mass-media de importanță socială se introduc în Registrul de stat al persoanelor juridice și sînt accesibile pe pagina web 

oficială a Agenției Servicii Publice.  

(2) În Registrul de stat al persoanelor juridice se introduc următoarele date despre instituția mass-media de importanță socială: 

    a) denumirea instituției mass-media;  

    b) data eliberării certificatului și numărul acestuia;  

    c) adresa instituției mass-media;  

    d) numele și prenumele conducătorului instituției mass-media;  

    e) data expirării sau a retragerii statutului de instituție mass-media de importanță socială.  

(3) Ministerul Educației și Cercetării păstrează dosarele instituțiilor mass-media depuse pentru solicitarea statutului de importanță socială, precum și 

actele întocmite de Consiliul de experți. 



 

Articolul 13. Retragerea certificatului  

(1) Pe perioada deținerii certificatului, instituțiile mass-media sînt obligate să respecte condițiile care au stat la baza atribuirii statutului de importanță 

socială. 

(2) În cazul depistării abaterilor de la condițiile prevăzute la art. 5 și 6 pentru acordarea statutului importanță socială, Consiliul de experți va avertiza 

instituția mass-media respectiv cu privire la abaterile depistate și va cere înlăturarea acestora în cel mult 60 de zile. În cazul în care instituția mass-

media nu a înlăturat în termenul menționat abaterile depistate, Consiliul va adopta decizia de retragere a certificatului. Decizia de retragere a 

certificatului poate fi contestată în conformitate cu prevederile Codului administrativ, nr. 116/2018. 

(3) În cazul în care decizia de retragere a certificatului a fost contestată în baza Codului administrativ, nr. 116/2018, decizia menționată se suspendă 

pînă la adoptarea unei hotărîri definitive de către instanța de contencios administrativ[P2]. 

(4) Consiliul de experți va informa Serviciul Fiscal de Stat și Consiliul de administrare a Fondului pentru susținerea instituțiilor mass-media de 

importanță socială despre adoptarea hotărîrii judecătorești de retragere a certificatului. Din momentul retragerii certificatului încetează facilitățile 

acordate în legătură cu statutul de importanță socială. 

 

    Articolul 14. Controlul conformării la statutul de importanță socială  

(1) Controlul privind respectarea statutului de instituție mass-media de importanță socială se efectuează de către Consiliul de experți administrare. 

(2) În exercitarea funcțiilor de control, Consiliul de experți este în drept:     

a) să solicite informații referitoare la activitățile instituției mass-media ce țin de statutul de importanță socială; 

b) să sesizeze organele abilitate despre efectuarea de controale asupra respectării legislației, inclusiv a celei fiscale; 

c) să ceară și să primească de la autoritățile publice informația necesară pentru control;  

d) să solicite instituției mass-media cu statut de importanță socială copii de pe documente și/sau, după caz, documentele în original. 

(3) Pentru exercitarea controlului asupra activității instituției mass-media de importanță socială, Consiliul de experți este în drept să instituie grupuri de 

control, inclusiv cu specialiști în domeniu.  

(4) Instituțiile mass-media de importanță socială sînt obligate să prezinte anual Consiliului de experți raportul de activitate, copia de pe declarația de 

venit prezentată Serviciului Fiscal de Stat și copia de pe rapoartele prezentate Biroului Național de Statistică pentru anul fiscal precedent, semnate de 

către conducătorul instituției mass-media. 

 

Capitolul III 

FONDUL PENTRU SUSȚINEREA INSTITUȚIILOR MASS-MEDIA DE IMPORTANȚĂ SOCIALĂ 

 

Articolul 15. Fondul pentru susținerea instituțiilor mass-media de importanță socială 

(1) Fondul pentru susținerea instituțiilir mass-media de importanță socială (în continuare – Fondul) este constituit în subordinea Ministerului 

Educației și Cercetării. 

(2) Administrarea Fondului este asigurată de Ministerul Educației și Cercetării prin intermediul Consiliului de administrare al Fondului (în 

continuare – Consiliul de administrare), în conformitate cu prezenta lege și Statutul, elaborat și  adoptat în conformitate cu art.17 alin.(1) lit. a). 

 

Articolul 16. Componența Consiliului de administrare 

(1) Consiliul de administrare este compus din 5 membri, numiți în funcție pentru un mandat de 2 ani de către: 



a) Parlamentul Republicii Moldova – 1  membru; 

b) Guvernul Republicii Moldova, la propunerea Ministerului Educației și Cercetării – 1 membru, care trebuie să corespundă condițiilor prevăzute 

la alin. (2) și este specialist în domeniul financiar; 

c) asociațiile obștești ale jurnaliștilor [P3]– 3 membri, care sunt propuși din rândul redactorilor-șefi ai mijloacelor mass-media, inclusiv 1 membru 

din rândul redactorilor-șefi ai mijloacelor mass-media regionale și/sau locale. 

(2) Membru al Consiliului de administrare poate fi persoana care corespunde următoarelor cerințe: 

b) posedă studii superioare în domeniul jurnalismului, filologiei, istoriei, dreptului, economiei etc., confirmate prin actul corespunzător de studii; 

c) are vechime în muncă de cel puțin 5 ani în domeniul administrării instituțiilor mass-media din Republica Moldova, confirmat prin înscrierea în 

carnetul de muncă; 

d) nu au activat, pe parcursul ultimilor 5 ani, în cadrul instituțiilor mass-media fondate de partide politice sau în calitate de funcționar public; 

e) deține cetățenia Republicii Moldova; 

f) cunoaște limba de stat a Republicii Moldova; 

g) nu are antecedente penale. 

(3) Funcția de membru al Consiliului de administrare este incompatibilă cu: 

a) funcția de demnitate publică: 

b) statutul de funcționar public; 

c) calitatea de membru de partid politic. 

(4) Vacanța funcției de membru al Consiliului de administrare intervine în caz de: 

a) demisie; 

b) apariție a uneia dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute în alin.(3); 

c) expirare a mandatului; 

d) condamnare, în temeiul legislației penale, prin hotărâre judecătorească definitivă; 

e) pierdere a cetățeniei Republicii Moldova; 

f) absență consecutivă și nejustificată la trei sau mai multe ședințe ale Consiliului de administrare; 

g) deces. 

(5) Noii membri ai Consiliului de administrare sunt numiți în funcție în termen de 3 luni din momentul apariției vacanței funcției, constatată de 

Consiliul de administrare. 

(6) Președintele Consiliului de administrare este ales la prima ședință de membrii Consiliului dintre membrii acestuia. Se consideră aleasă 

candidatura care a întrunit majoritatea voturilor membrilor Consiliului. 

 

Articolul 17. Atribuțiile Consiliului de administrare 

(1) Consiliul de administrare exercită următoarele atribuții: 

a) elaborează și propune spre aprobare Ministerului Educației și Cercetării Statutul Fondului și modificările la el; 

b) elaborează și propune spre aprobare Ministerului Educației și Cercetării Regulamentul privind măsurile de susținere a instituțiilor mass-media 

de importanță socială; 

c) confirmă în funcție, în bază de concurs, secretarul Consiliului de administrare; 

d) prezintă anual Ministerului Finanțelor, prin intermediul Ministerului Educației și Cercetării, propuneri privind volumul transferurilor din 

bugetul de stat pentru anul viitor, necesare pentru susținerea instituțiilor mass-media de importanță socială; 



e) prezintă, prin intermediul Ministerului Educației și Cercetării, propuneri privind elaborarea, modificarea și promovarea politicii de stat în 

domeniul măsurilor de susținere pentru instituțiile mass-media de importanță socială; 

f) prezintă, prin intermediul Ministerului Educației și Cercetării, propuneri având ca obiect perfecționarea legislației privind măsurile de susținere 

pentru instituțiile mass-media de importanță socială; 

g) prezintă prin intermediul Ministerului Educației și Cercetării, avize asupra proiectelor de lege ce au ca obiect măsurile de susținere pentru 

instituțiile mass-media de importanță socială; 

h) adoptă propunerile și lista de distribuție a mijloacelor de susținere pentru instituțiile mass-media de importanță socială; 

i) evaluează utilizarea mijloacelor Fondului de către instituțiile mass-media de importanță socială; 

j) sesizează, din oficiu sau la solicitare, asupra încălcării prezentei legi; 

k) organizează, după caz, activități de documentare în probleme ce țin de domeniul său de activitate. 

(2) Membrii Consiliului de administrare își desfășoară activitatea în nume propriu, nu solicită și nu reprezintă, din partea persoanelor din afara 

Consiliului, instrucțiuni legate de activitățile Consiliului de administrare. 

(3) Consiliul de administrare își desfășoară activitatea în ședințe publice, convocate de secretarul Consiliului de administrare și/sau 3 membri ai 

acestuia. 

(4) Hotărârile Consiliul de administrare se adoptă cu votul a cel puțin 4 membri. 

(5) Membrii Consiliului de administrare își desfășoară activitatea fără remunerare.  Secretarul Consiliului de administrare beneficiază de o 

remunerare lunară, stabilită prin decizia Consiliului de administrare și aprobată de Ministrul Educației și Cercetării. 

 

Articolul 18. Finanțarea[P4] Fondului pentru susținerea instituțiilor mass-media de importanță socială 

(1) Bugetul Fondului se constituie din următoarele surse: 

a) transferuri anuale din bugetul de stat pentru instituțiile mass-media de importanță socială, stabilite într-un articol separat al Legii bugetului de 

stat; 

b) transferuri anuale pentru instituțiile mass-media de importanță socială, transferate din bugetele unităților administrativ-teritoriale; 

c) venituri acumulate din plăți obligatorii de 5% din prețul de realizare în Republica Moldova al publicațiilor periodice editate în străinătate; 

d) venituri acumulate din plăți obligatorii de 5% din prețul de realizare al publicațiilor periodice editate în Republica Moldova, în care mai mult de 

50% din spațiu este dedicat republicării articolelor din mass-media editate în străinătate; 

e) donații și sponsorizări pentru proiecte sociale, acordate Fondului de persoane fizice și juridice din Republica Moldova și din străinătate; 

f) granturi acordate Fondului de persoane juridice din Republica Moldova și din străinătate; 

g) alte surse financiare a căror legitimitate nu este în contradicție cu prevederile legislației în vigoare. 

(2) Mijloacele financiare ale Fondului, prevăzute în alin.(1) lit. a) - e), pot fi utilizate doar în calitate de ajutoare de stat pentru instituțiile mass-

media de importanță socială. 

(3) Consiliul de administrare va prezenta anual Ministerului Educației și Cercetării proiectul de buget, în care vor fi prezentate și costurile 

estimative ale activităților desfășurate de Consiliu în exercitarea atribuțiilor sale.  

(4) Controlul asupra administrării mijloacelor financiare ale Fondului este efectuat de către Curtea de Conturi. 

 

Capitolul IV 

DISTRIBUIREA MIJLOACELOR FONDULUI PENTRU SUSȚINEREA INSTITUȚIILOR MASS-MEDIA DE IMPORTANȚĂ SOCIALĂ 

 



Articolul 19. Distribuirea mijloacelor Fondului pentru susținerea instituțiilor instituțiilor mass-media de importanță socială 

(1) Mijloacele Fondului pentru susținerea instituțiilor mass-media de importanță socială se distribuie de către Ministerul Educației și Cercetării, la 

propunerea Consiliului de administrare, din sursele Fondului. 

(2) Consiliul de administrare este în drept să anunțe concursul privind alocarea mijloacelor Fondului și să propună distribuirea mijloacelor 

financiare ale Fondului pentru susținerea instituțiilor mass-media de importanță socială doar după transferarea mijloacelor financiare în bugetul 

Fondului. 

(3) Hotărârea privind distribuirea mijloacelor Fondului pentru susținerea instituțiilor mass-media de importanță socială se adoptă în conformitate cu 

prezenta lege și Regulamentul privind distribuirea mijloacelor Fondului pentru susținerea instituțiilor mass-media de importanță socială, aprobat de 

Ministerul Educației și Cercetării la propunerea Consiliului de administrare. 

 

Articolul 20. Transparența informațiilor privind activitatea instituțiilor mass-media de importanță socială 

(1) Nu pot fi alocate mijloace financiare din Fondul pentru susținerea instituțiilor mass-media de importanță socială, care pe parcursul ultimelor 12 

luni: 

a) nu au efectuat auditul tirajului; 

b) nu au efectuat auditul financiar; 

c) nu au aderat și nu respectă Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova (condiție ce necesită a fi probată prin deciziile irevocabile 

a Consiliului Audiovizualului? sau Consiliul de presă?). 

(2) Este în drept să beneficieze de mijloacele financiare ale Fondului doar instituția mass-media de importanță socială, care oferă Consiliului de 

administrare informația completă privind: 

a) fondatorii (asociați, acționarii etc. – formulă improprie actelor normative) instituției mass-media; 

b) componența completă a redacției – nu există definiție legală a „redacției”; 

c) certificatul de confirmare a statutului de instituție mass-media de importanță socială; 

d) participarea (directă sau indirectă) ori neparticiparea fondatorilor instituției mass-media cu capital în fondurile statutare ale altor persoane 

juridice din domeniul mass-media (Extrem de neclară. Orice tip de aport al fondatorilor instituției mass-media la capitalul social al altor 

instituții mass-media?)  

e) deținerea de către persoana juridică, care este fondatoare a instituției mass-media, a drepturilor de fondator sau co-fondator al altor persoane 

juridice din domeniul mass-media (În sens juridic, ce înseamnă „persoane juridice din domeniul mass-media?”); 

f) afilierea corporativă (?) a persoanei juridice, care este fondatoare a instituției mass-media; 

g) rezultatele auditului tirajului și al auditului financiar; 

h) contractele de achiziții publice, încheiate pe parcursul ultimilor 3 ani. 

(3) Instituția mass-media care este în drept să beneficieze de mijloacele Fondului, este obligată să publice informațiile prevăzute în alin.(2) în 

conformitate cu prevederile Regulamentului privind distribuirea mijloacelor Fondului pentru susținerea instituțiilor mass-media de importanță socială. 

(4) În vederea asigurării transparenței situației financiare a instituției mass-media, Consiliul de administrare este în drept să solicite și alte 

informații, decât cele prevăzute în alin.(1)-(3). 

 

Articolul 21. Evidența mijloacelor Fondului 



(1) Consiliul de administrare va întocmi și va ține Registrul intern al distribuirii mijloacelor Fondului pentru susținerea instituțiilor mass-media de 

importanță socială, în conformitate cu prevederile Legii nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre și Legea nr. 139 din 15 iunie 2012 cu 

privire la ajutorul de stat.  

(2) Ministerul Educații și Cercetării, la propunerea Consiliului de administrare va transmite în adresa Consiliului Concurenței toate informațiile privind 

mijloacele financiare acordate instituțiilor mass-media de importanță socială, pentru autorizarea, monitorizarea și raportarea ajutorului de stat. 

(3) Ministerul Educației și Cercetării va raporta Consiliului Concurenței toate mijloacele de susținere acordate. Raportarea se va efectua prin 

completarea datelor și informațiilor conținute în Formularul de raportare a ajutoarelor de stat, prevăzut de legislația în vigoare.  

(4) Răspunderea pentru veridicitatea și corectitudinea datelor și informațiilor raportate, precum și pentru respectarea termenelor de raportare a 

ajutorului de stat pentru instituțiile mass-media de importanță socială revine Consiliului de administrare a Fondului.  

 

Articolul 22. Transparența în acordarea mijloacelor Fondului  

(1) Toate dosarele mijloacelor instituțiilor mass-media de importanță socială beneficiare ale măsurilor de susținere vor fi publicate pe pagina web 

oficială a Ministerului Educației și Cercetării.  

(2) Partea dispozitivă a deciziilor Consiliului de administrate va fi publicată pe pagina web oficială a Ministerului Educației și Cercetării, cu condiția 

respectării interesului părților și a informațiilor ce constituie secret de stat sau secret comercial (Consider necesar de a exclude textul marcat cu roșu.) 

(3) Consiliul de administrare, precum și persoanele care în virtutea obligațiilor de serviciu au cunoscut informații despre măsurile de susținere acordate, 

au obligația să nu divulge informațiile ce constituie secret de stat, secret comercial sau informația cu caracter confidențial de care au luat cunoștință în 

activitatea de aplicare a prezentei legi .  

(4) Consiliul de administrare întocmește un raport anual privind măsurile de susținere acordate pentru instituțiile mass-media de importanță socială. 

 

Articolul 23. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor prezentei legi  

Încălcarea prevederilor prezentei legi și ale actelor normative ce reglementează domeniul măsurilor de susținere pentru instituțiile mass-media de 

importanță socială atrage răspunderea în conformitate cu legislația în vigoare (De ce natură e răspunderea?). 

 

Capitolul V. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

 

Articolul 24. Intrarea în vigoare  

(1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni din ziua publicării. 

(2) În situațiile juridice de acordare a măsurilor de susținere în curs de realizare la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor aplica prevederile 

actelor legislative în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

 

Articolul 25. Dispoziții tranzitorii 

(1) În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi,  Președintele Republicii Moldova, Parlamentul Republicii Moldova, Guvernul Republicii 

Moldova și Consiliul de Presă din Republica Moldova vor desemna membrii Consiliului de experți și Consiliului de administrare al Fondului în 

conformitate cu art. 7 și art. 16 ale prezentei legi. 

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi: 

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege; 

b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege; 



c) va elabora actele normative necesare executării prezentei legi; 

d) va asigura ajustarea actelor normative ale autorităților administrației publice la prevederile prezentei legi. 

(3) Ministerul Finanțelor: 

a) în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va elabora în coordonare cu Ministerul Educației și Cercetării, mecanismul și actele 

normative necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor de la literele c) și d) ale articolului 18 din prezenta lege în partea ce ține de regulile 

aplicabile pentru calcularea plăți obligatorii de 5% din prețul de realizare în Republica Moldova al publicațiilor periodice editate în străinătate și plățile 

obligatorii de 5% din prețul de realizare al publicațiilor periodice editate în Republica Moldova, în care mai mult de 50% din spațiu este dedicat 

republicării articolelor din mass-media editate în străinătate; 

b) va prevedea în legile anuale ale bugetului de stat prevederi și o linie bugetară separată pentru transferurile din bugetul de stat în Fondul pentru 

susținerea instituțiilor mass-media de importanță socială. 

(4) În termen de 6 luni din momentul constituirii, Consiliul de administrare al Fondului, va elabora și va prezenta spre aprobare Ministerului Educației 

și Cercetării: 

a) Statutul Fondului pentru susținerea instituțiilor mass-media de importanță socială; 

b) Regulamentul privind acordarea măsurilor de susținere pentru instituțiile mass-media de importanță socială. 

 

 

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI 
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ÎN ATENȚIA CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI  
AL REPUBLICII  MOLDOVA 

 

 

Experții Asociației Presei Electronice (APEL) au examinat proiectul Strategiei de dezvoltare a domeniului 

audiovizualului pentru anii 2023-2027, publicat spre consultări publice, pe pagina web a Consiliului 

Audiovizualului, la data de 24 iunie 2022. 

Proiectul Strategiei de dezvoltare a domeniului audiovizualului pentru anii 2023-2027 este un document de 

politici bine structurat care descrie contextul și situația actuală din domeniul audiovizualului, conturând câteva 

direcții strategice de dezvoltare fixate ca priorități în următoarea perioadă. 

Cu toate acestea, APEL vine cu unele sugestii și recomandări pe marginea documentului supus consultărilor 

publice și anume: 

** 

La CAPITOLUL 1. SITUAȚIA ACTUALĂ A DOMENIULUI AUDIOVIZUALULUI, în partea sa 

introductivă (explicativă), documentul face referire la nume concrete de persoane alese în funcții de 

conducere în CA. Considerăm că nu trebuie să se facă referire la nume concrete pentru că respectivele 

persoane ar putea alege, de exemplu, să părăsească din proprie inițiativă aceste funcții în favoarea altor 

posturi. Prin urmare propunem următoarea formulare pentru pasajul în cauză. 

“În termeni temporali, examinarea aspectelor enunțate are loc prin raportare la perioada anilor 

2019-2022, pe parcursul cărora activitatea CA a fost marcată de două componențe contrastante. 

Astfel, pe data de 11 noiembrie 2021, în urma examinării în ședință plenară a Raportului de activitate 

al Consiliului Audiovizualului pentru anul 2020, Parlamentul Republicii Moldova a demis de drept 

membrii Consiliului Audiovizualului, iar  Astfel, pe 3 decembrie 2021, Parlamentul Republicii 

Moldova, prin Hotărârea nr. 196, a votat noua componență a Consiliului Audiovizualului. 

În ședința publică a Consiliului Audiovizualului din 16 decembrie 2021, prin vot secret, cu unanimitate 

de voturi, în funcția de președintă̆ a fost aleasă Liliana Vițu-Eșanu, iar în cea de vicepreședintă – 

Ana Gonța.” 

În redacție finală, acest fragment poate să fie în următoarea formulă:  

”Astfel, pe data de 11 noiembrie 2021, în urma examinării în ședință plenară a Raportului de activitate 

al Consiliului Audiovizualului pentru anul 2020, Parlamentul Republicii Moldova a demis de drept 

membrii Consiliului Audiovizualului, iar  pe 3 decembrie 2021, prin Hotărârea nr. 196, a votat noua 

componență a Consiliului Audiovizualului”. 
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În același capitol, la punctul 1.1. Suficiența și eficiența cadrului de reglementare a 

domeniului audiovizualului, lit. b) Legislația secundară. Actele administrative 

normative ale CA, proiectul documentului face referire la o serie de date statistice vizând activitatea 

noii componențe a CA (număr ședințe și decizii aprobate) în primele 5 luni ale anului 2022, care sunt 

raportate la perioade de 6 luni din anii 2019, 2020 și 2021. Credem că pentru comparație reală trebuie 

luate perioade identice și propunem ca această parte din documente să fie completate cu datele pentru 

luna a șasea din anul curent.  

** 

La CAPITOLUL 2. OBIECTIVE ȘI ACȚIUNI DE IMPLEMENTARE, punctul 4. Fortificarea 

capacității CA de gestionare a domeniului, printre măsurile necesare pentru atingerea 

obiectivului se numără ... “Încetățenirea practicii ședințelor publice în deplasare sau comune cu 

autorități de reglementare din alt țări, cel puțin, din România, Ucraina și Bulgaria”, prevedere care 

este binevenită în acest document strategic. Totodată și tot aici, ar putea fi introdusă, de exemplu, o altă 

prevedere care ar permite “Încetățenirea practicii ședințelor publice în afara Chișinăului, în zonele 

centrală, de sud și de nord”.  

** 

La CAPITOLUL 3. IMPLEMENTARE, MONITORIZARE, EVALUARE ȘI RAPORTARE, se 

prevede că monitorizarea și evaluarea externă a implementării Strategiei poate fi făcută de un Consiliu 

public de supraveghere, format la inițiativa CA, componența și atribuțiile căruia să fie stabilite în 

temeiul unor criterii corespunzătoare. Documentul nu prevede, însă, care este mecanismul de creare a 

acestui Consiliu, ce atribuții ar avea acesta și care ar fi interacțiunea cu CA. Proiectul prevede doar 

faptul că acest Consiliu ar putea prezenta rapoarte de alternativă.  

** 

Propunerile, sugestiile și comentariile experților APEL au fost elaborate în cadrul proiectului 

„Dezvoltare strategică și consolidarea cadrului legal și de reglementare pentru mass-media 

independentă din Rep. Moldova”, implementat de APEL cu susținerea International Media Support 

(IMS). 

 
Cu deosebit respect,  
 
Vasile State,  
președinte APEL 
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ÎN ATENȚIA CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI  
AL REPUBLICII  MOLDOVA 

 

 

Experții Asociației Presei Electronice (APEL) au examinat proiectul Regulamentului cu privire la 

autorizația de retransmisiune, publicat spre consultări publice, pe pagina web a Consiliului 

Audiovizualului, la data de 15 iulie 2022. 

În urma analizei efectuate, APEL vine cu unele sugestii și recomandări pe marginea documentului supus 

consultărilor publice (se anexează). 

Propunerile, sugestiile și comentariile experților APEL au fost elaborate în cadrul proiectului „Dezvoltare 

strategică și consolidarea cadrului legal și de reglementare pentru mass-media independentă din Rep. Moldova”, 

implementat de APEL cu susținerea International Media Support (IMS). 

 
Cu deosebit respect,  
 
Vasile State,  
președinte APEL 
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REGULAMENT CU PRIVIRE LA AUTORIZAȚIA DE RETRANSMISIUNE 

Prevederile Regulamentului Constatări, comentarii, sugestii 

Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE  

1. Regulamentul privind autorizația de retransmisiune (în 
continuare – Regulament) este elaborat în conformitate 
Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii 
Moldova nr.174/2018 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2018, nr.462–466, art.766), cu modificările 
ulterioare, Legea nr.160/2011 privind reglementarea 
prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.170–175, art.494), 
cu modificările ulterioare și alte acte normative. 

Aici și pe parcurs, în cazurile când am depistat unele 
nerespectări ale regulilor gramaticale şi de ortografie, 
pentru scoaterea lor în evidență am folosit această 
culoare, pentru a înlesni redactarea ulterioară a textului. 
 
În textul Regulamentului cuvântul ”retransmisiune” să fie 
înlocuit cu cuvântul ”retransmisie” 

2. Prezentul Regulament are ca obiect procedura de 
reglementare prin autorizare a activității distribuitorilor 
de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova. 

 

3. În prezentul Regulament se utilizează noțiunile din 
Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii 
Moldova (în continuare – CSMA). 

 

Capitolul II PROCEDURA DE REGLEMENTARE PRIN 
AUTORIZARE 

 

Secțiunea 1  
Procedura de eliberare a autorizației de retransmisiune 

 

4. Pentru obținerea autorizației de retransmisiune, 
solicitantul depune o cerere conform Anexei nr.1, la care 
se anexează: 
 1) lista (oferta) / listele (ofertele) serviciilor media 
audiovizuale preconizate spre retransmisiune, 
întocmită/întocmite conform Anexei nr.2 și care trebuie 
să corespundă prevederilor art.55 alin.(2)-(3), (5)-(7), (9) 
și (10) din CSMA; 
 2) copiile de pe acordurile prealabile, existente la data 
solicitării, încheiate cu furnizorii serviciilor media 
audiovizuale preconizate spre retransmisiune sau cu 
reprezentanții legali ai acestora. Dacă un acord este 
perfectat în altă limbă decât cea de stat, solicitantul 
prezintă și traducerea legalizată a acordului;  
3) lista proprietarilor beneficiari ai solicitantului cu 
indicarea valorii cotei de participație, conform Anexei 
nr.3; 
4) declarațiile proprietarilor beneficiari privind 
participarea, directă sau indirectă, ori neparticiparea cu 
capital în fondurile statutare ale furnizorilor de servicii 
media și ale distribuitorilor de servicii media, conform 
Anexei nr.4. 

 

5. Actele prevăzute în punctul 22 se depun prin 
intermediul sistemul informațional automatizat de 
gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) sau 
la sediul Consiliului Audiovizualului, personal sau prin 
intermediul unui reprezentant împuternicit conform 
legii, fie prin scrisoare recomandată, prin intermediul 
sistemelor informaționale dedicate sau prin poștă 
electronică (sub formă de document electronic cu 
semnătura electronică avansată calificată, prin 

Nu este clar de ce la p.5 se face referință la actele 
prevăzute în punctul 22,  pentru că lucru știut, referințele 
se fac de jos în sus, dispozițiile de conținut ale actului 
normativ ar trebui să fie redate astfel, încât să asigurare o 
succesiune logică a soluţiilor normative preconizate. Și în 
cazul dat, logica actului normativ indică la „actele 
prevăzute  la punctul 4” din Regulament, în conformitate 
cu conținutul acestui punct. 
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intermediul mijloacelor electronice de comunicare). 
Date de contact: MD-2012, Republica 4 Moldova, mun. 
Chișinău, str. V. Pârcălab, nr.46, e-mail 
office@consiliuaudiovizual.md. pagina oficială web 
http://www.consiliuaudiovizual.md.  

În textul actului normativ este utilizată în mai multe 
rânduri sintagma pagina oficială web, deși, în conformitate 
cu Regulamentul cu privire la paginile oficiale ale 
autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 188 din 3 aprilie 
2012, noțiunea are o formulă exactă – pagina-web 
oficială. Or, terminologia utilizată în actele normative 
necesită a fi exactă, constantă și uniformă ca şi în celelalte 
acte legislative. 

6. Cererea este înregistrată în Registrul de evidență a 
cererilor recepționate privind eliberarea autorizațiilor de 
retransmisiune, iar solicitantului i se eliberează un 
certificat constatator, conform Anexei nr.5. 

 

7. În termen de cel mult 10 zile lucrătoare din data 
înregistrării cererii în Registrul de evidență a cererilor 
recepționate privind eliberarea autorizațiilor de 
retransmisiune, reprezentantul aparatului Consiliului 
Audiovizualului: 
 1) examinează actele prezentate pentru obținerea 
autorizației de retransmisiune; 
 2) verifică respectarea de către solicitant a prevederilor 
art.55 alin.(2)-(3), (5)-(7), (9) și (10) din CSMA. 

 

8. Depistarea de către angajatul (specialistul) Consiliului 
Audiovizualului, în termenul prevăzut în punctul 7, a 
unor date incomplete sau neveridice în actele prezentate 
de solicitant și/sau lipsa unui/unor acte necesare 
prevăzute de legislație serveşte drept temei pentru 
sistarea termenului de eliberare a autorizației de 
retransmisiune, fapt despre care este informat 
președintele Consiliului Audiovizualului. 

Dacă se respectă buchea legii, atunci depistarea 
neregulilor în actele prezentate, după înregistrarea lor, 
servește drept temei pentru „suspendarea curgerii 
termenului stabilit pentru” eliberarea autorizației de 
retransmisie, în conformitate cu art.61 din Legea 
160/2011. Iar, dacă se respectă regulile de exprimare 
corectă și principiul terminologiei unificate,  atunci, și în 
acest caz, este de preferat sintagma „suspendarea curgerii 
termenului stabilit”,  inclusiv, și pentru că utilizarea 
sintagmei „sistarea termenului” este greu de înțeles 
univoc. Pentru a elimina ambiguitățile în interiorul actului 
normativ, e de dorit ca la expunerea acelorași norme să fie 
utilizați aceiași termeni, aceleași sintagme. Or, în același 
document, în trei puncte la rând  8; 9;10, pentru aceeași 
prevedere găsim trei sintagme diferite: 

- sistarea termenului – la p.8 
- suspendă curgerea termenului – la p.9 
- să suspende termenul – la p.10 

Considerăm că  este corect ca sintagmele „suspendarea 
termenului” și „sistarea termenului”  să fie înlocuite, peste 
tot în textul acestui document, cu sintagma „suspendarea 
curgerii termenului”. 

9. În cazul în care se constată că actele prezentate de 
solicitant sunt incomplete sau nu corespund cerințelor 
prevăzute de lege, președintele Consiliului 
Audiovizualului sau Consiliul Audiovizualului suspendă 
curgerea termenului de 30 de zile stabilit de lege pentru 
eliberarea autorizației de retransmisiune, notificând 
solicitantul despre temeiul suspendării și indicând exact 
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condițiile pe care trebuie să le întrunească actele pentru 
a obține autorizația de retransmisiune. 

10. Președintele Consiliului Audiovizualului sau Consiliul 
Audiovizualului este în drept să suspende termenul 
stabilit de lege pentru eliberarea autorizației de 
retransmisiune pentru o perioadă de cel mult 30 de zile 
calendaristice de la data notificării. 

 Regulile de scriere a actelor normative sugerează evitarea 
cuvântului „calendaristice” la determinarea curgerii și 
calculării termenilor. Or, aceasta este regula generală de 
curgere a termenului.  

11. Suspendarea termenului încetează din ziua în care 
solicitantul a efectuat acțiunile stabilite de lege şi/sau a 
prezentat informaţia necesară pentru examinarea cererii 
de către Consiliul Audiovizualului. Termenul suspendat 
este reluat de la data suspendării (inclusiv) şi va expira în 
limitele stabilite de lege pentru eliberarea actului 
permisiv. 

În același context, al unificării limbajului în interiorul 
actului normativ, recomandăm, în cazul dat „actul 
permisiv” să fie înlocuit cu ceia ce este el pe tot parcursul 
regulamentului „autorizația de retransmisiune”. 

12. Consiliul Audiovizualului eliberează sau refuză 
eliberarea autorizației de retransmisiune, printr-o 
decizie motivată, care se publică în conformitate cu 
prevederile art.80 alin.(5) din CSMA. 

 

13. Autorizația de retransmisiune se eliberează în 
termenul de 30 de zile calendaristice prevăzut în art.54 
alin.(3) din CSMA, în care nu se include termenul 
suspendării. 

Considerăm ca în acest caz pentru sintagma termenul 
suspendării expresia corectă este „perioada suspendării”.  
 

14. În cazul în care Consiliul Audiovizualului, în termenul 
prevăzut în punctul 13, nu adoptă o decizie privind 
eliberarea sau refuzul eliberării autorizației de 
retransmisiune, survine aprobarea tacită. 

 

15. În cazul aprobării tacite, autorizația de 
retransmisiune se eliberează în baza ordinului 
președintelui Consiliul Audiovizualului. 

În conformitate cu prevederile art.62 p.(1) din Legea 
nr.160/2011 care dispune că „După expirarea termenului 
prevăzut de lege pentru emiterea actului permisiv şi în 
lipsa unui refuz scris privind eliberarea acestuia din partea 
autorităţii emitente, actul permisiv solicitat se consideră 
acordat prin aprobare tacită.” Această prevedere trebuie 
percepută ca o consecință a nerespectării de către 
Consiliul Audiovizualului a termenului prevăzut de lege 
pentru eliberarea autorizației de retransmisiune sau 
refuzul de a elibera autorizația de retransmisie, solicitantul 
a fost lăsat în neștire, nu a primit de la Consiliul 
Audiovizualului nicio veste în termenul prevăzut de lege. 
În asemenea caz, solicitantul este protejat de indiferența 
birocratică prin lege, care zice că, „actul permisiv solicitat 
se consideră acordat prin aprobare tacită.” Dar aprobarea 
tacită nu vine din partea „emitentului de autorizații”, adică 
a Consiliului Audiovizualului, cum este descris la art.20, ci 
este asumată de solicitant în condițiile prevederilor art.62 

p.(3)-(6) din Legea nr.160/2011. În concluzie, considerăm 
că prevederea de la p.15 este nelegală. 

16. Prevederile prezentei secțiuni se aplică și în cazul 
solicitării unei autorizației de retransmisiune în mod 
anticipat, în conformitate cu art.54 alin.(5) din CSMA. 

 

17. Consiliul audiovizualului este în drept să respingă 
cererea de eliberarea a autorizației de retransmisiune în 
unul din următoarele cazuri:  

În condițiile legilor, în temeiul cărora este elaborat 
prezentul Regulament, Consiliul audiovizualului nu are 
niciun drept să respingă cererea de eliberarea a 
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1) în cerere lipsește informaţia necesară pentru 
identificarea solicitantului sau în alte cazuri expres 
prevăzute de lege;  
2) adoptarea de către Consiliul Audiovizualului a deciziei 
privind eliberarea autorizației poate duce la încălcarea 
prevederilor CSMA. 

autorizației de retransmisiune, nici CSMA nici Legea 
nr.160/2011 nu prevăd dreptul și procedura de respingere 
a cererii de eliberare a autorizației. Legea nr.160/2011 
indică clar la  art.6 punctul (14) „Autoritatea emitentă este 
obligată să recepționeze și să înregistreze corespunzător 
cererea de solicitare a unui act permisiv în toate cazurile, 
chiar dacă la cerere nu sunt anexate toate documentele 
stabilite de lege.” Deci, este limpede că, în toate cazurile 
cererea este înregistrată de Consiliul Audiovizualului în 
Registrul de evidență a cererilor recepționate privind 
eliberarea autorizațiilor de retransmisiune. Dacă, după 
înregistrare se constată că: în cazul 1), în cerere lipsește 
informaţia necesară pentru identificarea solicitantului sau 
în alte cazuri expres prevăzute de lege, atunci se suspendă 
curgerea termenului de 30 de zile stabilit de lege pentru 
eliberarea autorizației de retransmisiune, notificând 
solicitantul despre temeiul suspendării și indicând exact 
condițiile pe care trebuie să le întrunească actele pentru a 
obține autorizația de retransmisiune; în cazul 2) adoptarea 
de către Consiliul Audiovizualului a deciziei privind 
eliberarea autorizației poate duce la încălcarea 
prevederilor CSMA, precizăm că doar examinând dosarul 
solicitantului în termen de 30 de zile de la data depunerii 
cererii, Consiliul Audiovizualului poate stabili dacă sunt 
respectate prevederile legale și va elibera sau va refuza 
eliberarea autorizaţiei de retransmisiune printr-o decizie 
motivată, care se publică pe pagina- web oficială a 
consiliului.  

18. În termen de 3 zile lucrătoare din ziua adoptării 
deciziei, solicitantul este înștiințat, la adresa electronică 
sau poștală indicată în cererea solicitantului, cu privire la:  
1) adoptarea deciziei Consiliului Audiovizualului privind 
eliberarea autorizației de retransmisiune;  
2) cuantumul taxei și datele bancare pentru achitarea 
taxei, prevăzută de lege;  
3) termenul de achitare a taxei prevăzută în subpunctul 
2), care nu poate fi mai mare de 30 de zile calendaristice 
de la data expedierii înștiințării. 

Nu este clar despre ce fel de decizie este vorba, doar se 
poate presupune, că se are în vedere decizia Consiliului 
Audiovizualului. Într-un act normativ prevederile urmează 
să fie clare și explicite, ușor de înțeles  pentru a fi 
executate. 

19. Decizia Consiliului Audiovizualului se prezintă 
solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
adoptării deciziei de acordare sau respingere a 
autorizației de retransmisiune. 

Prevederile p.19 intră în contradicție cu prevederile 
enunțate la p.18 care indică că, solicitantul este înștiințat 
în termen de 3 zile lucrătoare din ziua adoptării deciziei 
Consiliului Audiovizualului privind eliberarea autorizației 
de retransmisiune. Nu pot exista norme diferite în această 
privință, chiar dacă la p.19 apare o nuanță: decizia poate fi 
de acordare sau de respingere  a autorizației de 
retransmisiune, termenul stabilit pentru înștiințarea 
solicitantului ar trebui să fie același în toate cazurile. 

20. În cazul aprobării tacite, în ultima zi a termenului 
prevăzut în punctul 13 Consiliului Audiovizualului 
informează solicitantul cu privire la eliberarea tacită a 
autorizației de retransmisiune și prezintă solicitantului 
informațiile prevăzute în punctul 18 subpunctul 2) și 3). 

Prevederile p.20 sunt confuze și contradictorii. Pe de o 
parte, în conformitate cu prevederile legale, aprobarea 
tacită nu vine din partea „emitentului de autorizații”, adică 
a Consiliului Audiovizualului, care după cum este descris la 
p.20 „informează solicitantul cu privire la eliberarea tacită 
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a autorizației”, ci este asumată de solicitant în condițiile 
prevederilor art.62 p.(3)-(6) din Legea nr.160/2011. Pe de 
altă parte, dacă, așa cum este indicat la p.20 „ în ultima zi 
a termenului prevăzut în punctul 13 Consiliului 
Audiovizualului informează solicitantul cu privire la 
eliberarea tacită a  autorizației de retransmisiune și 
prezintă solicitantului informațiile prevăzute în punctul 18 
subpunctul 2) și 3)”, atunci autorizația de retransmisiune 
nu mai poate fi considerată eliberată „tacit”. 

Secțiunea a 2-a  
Perfectarea autorizației de retransmisiune 

 

21. Autorizația de retransmisiune este valabilă: 1) din 
data adoptării deciziei Consiliului Audiovizualului privind 
eliberarea autorizației de retransmisiune;  
2) în cazul aprobării tacite – din următoarea zi lucrătoare, 
după expirarea termenului prevăzut în punctul 13;  
3) în cazul prevăzut în art.54 alin.(5) din CSMA – din ziua 
următoare zilei de valabilitate a autorizației de 
retransmisiune precedente. 

Constatăm o discrepanță între titlul Secțiunii a 2-a și  titlul 
și conținutul p. 21, care sunt axate pe data și ziua de când 
este valabilă Autorizația de retransmisiune, pe când logica 
alcătuirii actului normativ ar sugera că, mai întâi 
Autorizația trebuie perfectată, pentru că și în procesul de 
perfectare sunt aspecte supuse reglementării. 
 
Referitor la conținutul subpunctului 2), precizăm repetat, 
că „aprobarea tacită” nu este o activitate a  Consiliului 
Audiovizualului ci, mai curând, un rezultat al inactivității 
lui, deoarece, după expirarea termenului prevăzut de lege 
pentru eliberarea actului permisiv (p.13), solicitantul 
poate aplica procedura aprobării tacite (p.14) şi poate 
desfăşura activitatea pentru care a solicitat actul permisiv. 
În acest scop, conform legii, (art.62 p.(3)-(6) din Legea 
nr.160/2011) solicitantul expediază, în adresa 
Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor 
Interne copia de pe certificatul constatator, o declarație pe 
propria răspundere despre faptul că nu a primit de la 
autoritatea emitentă refuz oficial de eliberare a actului 
permisiv în termen legal și că termenul nu a fost suspendat 
sau suspendarea este sau a devenit nulă. În asemenea 
situație, prevederile subpunctului 2) seamănă mult cu o 
improvizație de stabilire a unei normei (nelegale) de când 
începe valabilitatea autorizației de retransmisie aprobate 
tacit. 

22. Autorizația de retransmisiune conține informațiile 
prevăzute în art.54 alin.(4) din CSMA, care includ: 
 1) condițiile autorizației de retransmisiune, conform 
Anexei nr.6;  
2) lista (oferta) / listele (ofertele) serviciilor media 
audiovizuale retransmise, conform Anexei nr.7. 

 

23. Autorizația de retransmisiune, perfectată în 
condițiile aprobării tacite, conține informațiile 
prezentate de solicitant în Anexa nr.1 și Anexa nr.2 fără 
a fi modificate, chiar și în cazul unor informații 
incomplete și/sau care contravin prevederilor CSMA. 

Conținutul punctului 23 contravine spiritului și normelor 
tehnicii legislative, conform căreia,        textul 
punctelor/articolelor trebuie să aibă un caracter dispozitiv 
(normativ), să prezinte norma instituită fără explicaţii sau 
justificări. În special, este inexplicabilă acceptarea faptului 
că Autorizația de retransmisiune, perfectată în condițiile 
acestui Regulament, poate fi acordată și în condițiile când 
solicitantul a prezentat  informații incomplete și/sau care 
contravin prevederilor CSMA. 



 
Pag. 7 din 12 

 

24. În termen de 10 zile lucrătoare sau în ședința imediat 
următoare după perfectarea autorizației de 
retransmisiune în condițiile punctului 23, președintele 
prezintă Consiliului Audiovizualului: 1) informațiile 
prevăzute în punctul 22 și o notă informativă;  
2) proiectul deciziei Consiliului Audiovizualului, în cazul 
prezentării de către solicitant a unor informații 
incomplete și/sau care contravin prevederilor CSMA. 

Punctul 24 este unul straniu și controversat, deoarece, 
după ce, în condițiile prevederilor art.23, este oferită 
Autorizația de retransmisiune cu anumite derogări  de la 
CSMA, apare obligația președintelui să prezinte Consiliului 
Audiovizualului: informații, notă informativă și un proiect 
de decizie prin care, și aici sunt doar presupuneri, să fie 
retrasă  Autorizația de retransmisiune perfectată 
(atenție!) în condițiile aprobării tacite. Considerăm că 
ambele puncte (p.23-p.24) sunt o eroare întemeiată pe 
ideea că, „aprobarea tacită” ar putea fi și în rezultatul 
deciziei Consiliului Audiovizualului. 

25. Autorizația de retransmisiune este perfectată în 
termen de 3 zile lucrătoare, începând cu ziua primirii 
actelor prevăzute în punctul 26. 

Considerăm, că era logic ca acest punct să urmeze după 
titlul secțiunii, în locul p.21, și să înglobeze în el și 
prevederile p.26. 

26. Pentru confirmarea achitării taxei prevăzută de lege, 
solicitantul prezintă Consiliului Audiovizualului ordinul 
de plată și extrasul de cont din ziua efectuării plății, 
autentificate de administrator sau persoana 
împuternicită. 

 

27.Menţiunea despre data primirii documentului care 
confirmă achitarea taxei prevăzută de lege se face pe 
versoul deciziei de eliberare a autorizației de 
retransmisiune. 

 

Secțiunea a 3-a  
Reperfectarea autorizației de retransmisiune 

 

28. Distribuitorul de servicii media este obligat să solicite 
reperfectarea autorizației de retransmisiune, în mod 
anticipat, în oricare din următoarele cazuri:  
1) în lista (oferta) serviciilor media audiovizuale aprobată 
de Consiliul Audiovizualului urmează să intervină 
schimbări în proporție de mai mult de 10% din numărul 
total al listei (ofertei);  
2) punerea la dispoziția publicului a ofertelor de servicii 
media audiovizuale într-o localitate, care nu este inclusă 
în autorizația de retransmisiune; 3) denumirea 
distribuitorului de servicii media. 

Nu este clar ce se are în vedere la subpunctul 3), ce se 
întâmplă cu denumirea distribuitorului de servicii media.  
Este, doar de presupus, că distribuitorul de servicii media 
este obligat să solicite reperfectarea autorizației de 
retransmisiune în cazul „modificării” denumirii 
distribuitorului de servicii media. 

29. Distribuitorul de servicii media este obligat să solicite 
reperfectarea autorizației de retransmisiune, în termen 
de 10 zile lucrătoare, în cazul modificării uneia dintre 
următoarelor informații reflectate în autorizația de 
retransmisiune:  
1) denumirea persoanei juridice, codul fiscal, sediul şi 
adresele pentru corespondență ale deținătorului 
autorizației de retransmisiune;  
2) rețeaua de comunicaţii electronice utilizată;  
3) în cazul ajustării activității distribuitorului de servicii 
media la modificările intervenite în legislație. 

 

30. La apariția unuia dintre temeiurile de reperfectare a 
autorizației de retransmisiune, distribuitorul de servicii 
media depune la Consiliul Audiovizualului cerere de 
reperfectare, care este însoțită:  

 Sunt multe semne de întrebare referitor la conținutul 
rebusist al acestui punct, și totuși, ne rezumăm la una: de 
ce ar trebui să trecem printr-un labirint ca să aflăm ce acte 
trebuie să însoțească cererea de reperfectare? 
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1) în cazul prevăzut în punctul 28 subpunctul 1) – actele 
prevăzute în punctul 4 subpunctele 1) și 2);  
2) în cazurile prevăzute în punctul 28 subpunctele 2)-3) 
și punctul 29 subpunctele 2)-3) – informațiile care fac 
obiectul modificării;  
3) în cazul prevăzut în punctul 29 subpunctul 1) – actele 
care confirmă modificarea informațiilor. 

31. Cererea de reperfectare a autorizației de 
retransmisiune este înregistrată în Registrul de evidență 
a cererilor recepționate privind eliberarea autorizațiilor 
de retransmisiune, iar solicitantului i se eliberează un 
certificat constatator, conform Anexei nr.5. 

 

32. De la data înregistrării cererii de reperfectare a 
autorizației de retransmisiune, Consiliul Audiovizualului:  
1) adoptă decizia privind admiterea sau respingerea 
cererii în termen de 5 zile lucrătoare, cu excepția cazului 
prevăzut în subpunctul 2);  
2) în cazul prevăzut punctul 28 subpunctul 1), în termen 
de 15 zile lucrătoare, adoptă decizia privind admiterea 
sau respingerea cererii. 

 

33. În cazul în care Consiliul Audiovizualului, în termenul 
prevăzut în punctul 33, nu adoptă o decizie privind 
reperfectarea sau refuzul reperfectării autorizației de 
retransmisiune, survine aprobarea tacită. 

Este o greșeală evidentă, probabil, se are în vedere punctul 
32. 

34. În cazul reperfectării tacite, autorizația de 
retransmisiune se reperfectează în baza ordinului 
președintelui Consiliul Audiovizualului. 

Considerăm că și  în cazul reperfectării tacite, ca și în cazul 
„aprobării tacite”,  despre care ne-am expus părerea mai 
sus, prevederea este o improvizație nelegală.  

Secțiunea a 4-a  
Eliberarea duplicatului autorizației de retransmisiune 

 

35. Temei pentru eliberarea duplicatului autorizației de 
retransmisiune servește pierderea sau deteriorarea 
acesteia. 

 

36. În caz de pierdere a autorizației de retransmisiune, 
titularul depune la Consiliul Audiovizualului, conform 
punctului 6, o cerere de eliberare a duplicatului 
autorizației de retransmisiune, o declarație pe proprie 
răspundere şi recepționează certificatul constatator. 

 

37. Dacă autorizația de retransmisiune este deteriorată 
şi nu poate fi folosită, titularul poate obține un duplicat 
prin depunere la Consiliul Audiovizualului, împreună cu 
autorizația de retransmisiune deteriorată, conform 
punctului 5, a unei cereri de eliberare a duplicatului. 
Consiliul Audiovizualului eliberează certificat 
constatator. 

Conținutul p.37 se aseamănă mai mult cu o narațiune, 
decât cu o prevedere a unui act normativ. 

38. În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea 
cererii, Consiliul Audiovizualului adoptă o decizie privind 
eliberarea duplicatului autorizației de retransmisiune și 
anulare a autorizației de retransmisiune pierdută sau 
deteriorată. Modificările în Registrul actelor permisive 
sunt notificate nu mai târziu de ziua lucrătoare imediat 
următoare zilei de adoptare a deciziei. 

Registrul actelor permisive, la care se face referință la p.38 
este o noțiune generală despre registre, pe când în cazul 
dat, modificările despre  eliberarea duplicatului 
autorizației de retransmisiune urmează să fie  notificate 
într-un anumit registru, cu un anumit titlu, un registru 
ținut de Consiliul Audiovizualului. 
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39. Consiliul Audiovizualului eliberează duplicatul 
autorizației de retransmisiune în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data depunerii cererii și a documentului 
care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea 
duplicatului, dacă legea prevede o astfel de taxă. 

 

40. Duplicatul autorizației de retransmisiune se 
consideră eliberat prin aprobare tacită, dacă Consiliul 
Audiovizualului nu notifică în scris solicitantul, în 
termenul prevăzut în punctul 38, despre suspendarea 
termenului sau despre respingerea cererii de eliberare a 
duplicatului actului permisiv. 

 

41. Termenul de valabilitate a duplicatului autorizației de 
retransmisiune nu poate depăși termenul indicat în actul 
pierdut sau deteriorat. 

 

42. În perioada de examinare a cererii de eliberare a 
duplicatului autorizației de retransmisiune, titularul își 
poate desfășura activitatea în baza declarației pe proprie 
răspundere, depusă concomitent cu cererea de eliberare 
a duplicatului autorizației de retransmisiune, și a 
certificatului constatator eliberat în temeiul cererii. 

 

Secțiunea a 5-a  
Suspendarea și reluarea valabilității autorizației de 
retransmisiune 

 

43. Autorizația de retransmisiune se suspendă, fără 
adresare în instanța de judecată, în unul din următoarele 
cazuri:  
1) depunerea de către distribuitorul de servicii media a 
cererii privind suspendarea valabilității autorizației de 
retransmisiune;  
2) neachitarea, în termenul prevăzut în punctul 18 
subpunctul 3), a taxei privind eliberarea autorizației de 
retransmisiune. 

 

44. În cazurile prevăzute în punctul 43, Consiliul 
Audiovizualului adoptă decizia în termen de 10 zile 
lucrătoare de la apariția temeiului de suspendare a 
valabilității autorizației de retransmisiune. Decizia 
adoptată este publicată pe pagina oficială web și adusă 
la cunoștința distribuitorului de servicii media în termen 
de 3 zile lucrătoare, devenind obligatorie în conformitate 
cu art.80 alin.(7) din CSMA. 

 

45. În cazul aplicării sancțiunii prevăzute în art.84 
alin.(10) din CSMA, Consiliul Audiovizualului suspendă 
autorizația de retransmisiune, cu adresarea în instanța 
de judecată în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea 
deciziei de suspendare. 

 

46. În cazul prevăzut în punctul 45, Consiliul 
Audiovizualului adoptă decizia în termenele prevăzute în 
art.83 din CSMA și Codul administrativ al Republicii 
Moldova nr.116 din 19.07.2018. Decizia adoptată este 
publicată pe pagina oficială web și adusă la cunoștința 
distribuitorului de servicii media în termen de 3 zile 
lucrătoare. 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la paginile 
oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua 
Internet, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 188 din 3 
aprilie 2012, noțiunea are o formulă exactă – pagina-web 
oficială. 
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47. Termenul de suspendare a valabilității autorizației de 
retransmisiune este indicat în decizia Consiliului 
Audiovizualului și nu poate depăși două luni. 

 

48. Termenul de valabilitate al autorizației de 
retransmisiune nu se prelungește pe perioada de 
suspendare a valabilității acesteia. 

 

49. După suspendarea autorizației de retransmisiune, 
distribuitorul de servicii media este în drept să-și reia 
activitatea:  
1) în cazul prevăzut în punctul 43 subpunctul 1) – după 
expirarea termenului de suspendare a valabilității 
autorizației de retransmisiune, cu excepția cazului în 
care Consiliul Audiovizualului a retras ulterior acestui 
termen autorizația de retransmisiune;  
2) în cazul prevăzut în punctul 43 subpunctul 2) – după 
revocarea deciziei Consiliul Audiovizualului privind 
suspendarea valabilității autorizației de retransmisiune, 
care se adoptă în termen 10 zile lucrătoare de la data 
înștiințării de către distribuitorul de servicii media 
privind achitarea taxei pentru eliberarea autorizației de 
retransmisiune;  
3) în cazul prevăzut în punctul 45 – după expirarea 
termenului de suspendare a valabilității autorizației de 
retransmisiune sau în temeiul deciziei privind reluarea 
valabilității autorizației de retransmisiune, adoptată de 
Consiliul Audiovizualului în baza deciziei instanței de 
judecată care a emis hotărârea de suspendare. 

Conținutul p.49 este formulat confuz, neclar, poate era 
mai limpede dacă se formula: „Reluarea valabilității 
autorizației de retransmisiune intervine în următoarele 
cazuri:”, cu redactările ulterioare necesare. Sunt prea 
multe referințe la puncte și subpuncte din cadrul aceleași 
secțiuni. 

Secțiunea a 6-a  
Retragerea autorizației de retransmisiune 

 

50. Autorizația de retransmisiune se retrage, fără 
adresare în instanța de judecată, în unul din următoarele 
cazuri:  
1) cererea titularului autorizației de retransmisiune 
privind retragerea actului permisiv;  
2) depistarea deciziei de radiere a titularului de act 
permisiv din Registrul de stat al persoanelor juridice sau 
din Registrul întreprinzătorilor individuali;  
3) depistarea unor date neautentice în documentele 
prezentate Consiliului Audiovizualului, care au condus la 
încălcarea regimului juridic al proprietății în domeniul 
serviciilor media audiovizuale;  
4) neînlăturarea în termenul stabilit de lege a 
circumstanțelor care au dus la suspendarea valabilității 
actului permisiv, cu excepția cazului reluării activității în 
conformitate cu punctul 49 subpunctul 1). 

 

51. În cazurile prevăzute în punctul 50, Consiliul 
Audiovizualului adoptă decizia în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data apariției temeiului de retragere a 
autorizației de retransmisiune. Decizia adoptată este 
publicată pe pagina oficială web și adusă la cunoștința 
distribuitorului de servicii media în termen de 3 zile 
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lucrătoare, devenind obligatorie în conformitate cu 
art.80 alin.(7) din CSMA. 

52. Consiliul Audiovizualului retrage autorizația de 
retransmisiune în cazul prevăzut în art.54 alin.(7) din 
CSMA, cu adresarea în instanța de judecată în termen de 
3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de retragere. 

 

53. În cazul prevăzut în punctul 52, Consiliul 
Audiovizualului adoptă decizia în termenele prevăzute în 
art.83 din CSMA și Codul administrativ al Republicii 
Moldova nr.116 din 19.07.2018. Decizia adoptată este 
publicată pe pagina oficială web și adusă la cunoștința 
distribuitorului de servicii media în termen de 3 zile 
lucrătoare. 

 

54. Data şi numărul deciziei de retragere a autorizației de 
retransmisiune se înscriu în Registrul actelor permisive 
cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare zilei în 
care a fost emisă decizia. 

Registre ale actelor permisive pot fi mai multe și, probabil, 
cu diferite destinații. Este cazul, să fie numit exact registrul 
ținut de Consiliul Audiovizualului în care se vor înscrie 
datele despre retragerea autorizației de retransmisiune. 

55. Titularul autorizației de retransmisiune este obligat 
ca, în decursul a 10 zile lucrătoare de la data comunicării 
deciziei de retragere a actului, să depună la Consiliul 
Audiovizualului actul permisiv retras. 

Pentru claritate în înțelegerea și respectarea prevederii 
p.55 nu este cazul să fie utilizată terminologia generală 
„retragere a actului”, „actul permisiv retras”, deoarece, 
decizia Consiliului Audiovizualului, la sigur, se va referi la 
„retragerea autorizației de retransmisiune” și titularul va 
trebui să depună „autorizația de retransmisiune” la 
Consiliul Audiovizualului. 

Capitolul III DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII  

56. Prezentul Regulament se modifică la propunerea 
membrilor Consiliul Audiovizualului și/sau a 
distribuitorilor de servicii media. 

 

57. În cazul reperfectării autorizației de retransmisiune 
și/sau eliberării duplicatului autorizației de 
retransmisiune, distribuitorilor de servicii media li se vor 
elibera actele prevăzute în punctul 22. 

Nu este clară și explicabilă prezența acestui punct   la  
capitolul „DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII”, deoarece 
prevederile lui nu se înscriu nici la „dispoziții finale” nici la 
„dispoziții tranzitorii”. 
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Chișinău, 18 august 2022 

 

Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova”  

În atenția dlui Arcadie GHERASIM,  

Președinte al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare 

În atenția dlui Vlad ȚURCANU,  
Director General  

 

Stimate domnule Președinte al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare, 

Stimate domnule Director General al Companiei „Teleradio-Moldova”, 

 

Asociația Presei Electronice (APEL) propune atenției Dvs. câteva comentarii și sugestii pe marginea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului Managerial din cadrul IP Compania 

„Teleradio-Moldova” (se anexează). 

Documentul a fost elaborat în cadrul proiectului „Dezvoltare strategică și consolidarea cadrului 

legal și de reglementare pentru mass-media independentă din Rep. Moldova”, implementat de 

APEL cu susținerea International Media Support (IMS). 

 

Cu deosebit respect,  
 
Vasile State, președinte APEL 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex no.20 Regulation on Managing Council of TRM_ APEL_prop. to CSD



Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului managerial din cadrul IP „Teleradio-Moldova” 

Comentariu: Necesitatea adoptării Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului managerial în cadrul IP 
Compania „Teleradio-Moldova” este dictată de prevederile art.38 din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA), în 
vigoare din 1 ianuarie 2019. Comitetul managerial, în temeiul CSMA, are statut de organ consultativ care acordă 
asistență directorului general în gestionarea treburilor curente în cadrul furnizorului public național de servicii media. 
În acest sens, vedem că, în conformitate cu prevederile de la alin.(3), lit.a)-b) a art.38, Comitetul îl asistă pe directorul 
general atât în executarea deciziilor sale, cât și la pregătirea proiectelor de documente și a deciziilor care sunt 
aprobate de către director. De asemenea, în conformitate cu prevederile de la lit.c)-d), alin.(3) al aceluiași art.38, 
Comitetul managerial își exercită competența de organ consultativ, deoarece, oferă avize pentru proiectele de acte pe 
care le aprobă directorul general, dar, după caz, și pe cele care le aprobă Consiliul de supraveghere și dezvoltare. 
 
Comitetul managerial a fost instituit prin ordinul nr. 04 din 02.01.2019 a Președintelui Companiei „Teleradio-
Moldova”, ordin prin care se stabilea componența numerică și nominală a Comitetului managerial. Regulamentul de 
organizare și funcționare a Comitetului managerial a fost aprobat prin hotărârea nr.11 a Consiliului de supraveghere și 
prin ordinul Președintelui Companiei „Teleradio-Moldova” semnate la 07.02.2019.  
 
După desemnarea noului director general atestăm că, la prima sa ședință din 18.01.22, Comitetul managerial a 
discutat problema privind: Ajustarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului managerial la noile 
prevederi din Codul serviciilor media audiovizuale. Ajustările efectuate de Comitetul managerial au fost propuse 
Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare (CSD)   al TRM unde au fost discutate (proces-verbal nr.2 din 19.01.2022) și 
aprobate prin decizia nr.6 din 19.01.2022 a CSD.  
 
Ajustările, efectuate de Comitetul managerial și aprobate de CSD, nu se regăsesc până în prezent în textul 
Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului managerial (CM), afișat pe pagina web a instituției, de 
aceea vom analiza documentul expus public (plasat pe pagina web). 
 

                          Prevederile Regulamentului                     Analiză, constatări, comentarii 

 
I.DISPOZIȚII GENERALE 
 

 

1.Regulamentul de organizare și funcționare a 
Comitetului managerial din cadrul IPNA Compania 
„Teleradio-Moldova” (în continuare — Regulament) este 
elaborat în conformitate cu Codul serviciilor media 
audiovizuale nr. 174 din 08.11.2018 și stabilește modul de 
creare, activitatea și atribuțiile Comitetului managerial din 
cadrul IPNA Compania „Teleradio- Moldova” (în 
continuare — Comitet managerial). 

Primul lucru ce se face remarcat în conținutul Regulamentului 
este utilizarea, aici și pe parcurs, a sintagmei IPNA Compania 
„Teleradio-Moldova” preluată din vechiul Cod al audiovizualului, 
în timp ce documentul este elaborat, precum este indicat, „în 
conformitate cu Codul serviciilor media audiovizuale nr. 174 din 
08.11.2018”. 

2.Comitetul managerial asigură funcționarea IPNA 
Compania „Teleradio-Moldova” (în continuare Companie) 
și în raport cu Directorul general al Companiei (în continuare 
Director general) are statut de organ consultativ. 
 

Norma prevăzută la p.2 , nu poate  depăși prevederile art.38 din 
CSMA care stabilesc expres pentru CM statutul de organ 
consultativ și-i fixează exact atribuțiile. E adevărat, art.36, alin.(1) 
din CSMA determină că „Funcționarea furnizorului public național 
de servicii media este asigurată de către CM al acestuia, condus 
de directorul general”, dar atenție! „condus de directorul 
general”, or, directorului general îi revine misiunea, dar și 
pârghiile reale de a asigura, conform art.37, alin. (2)-(7) din 
CSMA, funcționarea furnizorului public. Tocmai în acest scop, în 
spiritul legii, CM îi revine misiunea de a contribui la acest proces 
de asigurare a funcționării IP Compania „Teleradio-Moldova”, 
acordând asistență și consultanță directorului general.  
Pentru claritate și corectitudine, ar fi mult mai  indicată utilizarea 
sintagmei „contribuie la” în loc de „asigură”... 

3. Comitetul managerial își desfășoară activitatea în 
conformitate cu Codul serviciilor media audiovizuale al 
Republicii Moldova, cu alte acte normative, cu Statutul 
IPNA Compania „Teleradio-Moldova” și prevederile 
prezentului Regulament. 
 

Această prevedere, în fond, e o repetare aproape mecanică a 
punctului 1. din Dispoziții generale.  CM și fără această prevedere 
este obligat să respecte toate actele normative ce-i vizează 
activitatea, inclusiv propriul Regulament. Fiecare prevedere din 
Regulament ar trebui să adauge plusvaloare documentului. 

 
II. CONSTITUIREA COMITETULUI MANAGERIAL 
 

 

4.Comitetul managerial se instituie în termen de până la La p.4, pare sa fie stabilit un termen rezonabil pentru instituirea 



15 zile din data numirii în funcție a Directorului general. 
 

CM, chiar dacă practicile existente de reglementare nu indică un 
termen concret. Totuși, dacă se are în vedere 15 zile lucrătoare, 
acest fapt trebuie concretizat.  
Corect ar fi să scriem ”este instituit” (cineva îl instituie, nu se 
instituie de la sine ori pe sine). 

5.Componența numerică și nominală a Comitetului 
managerial este aprobată prin ordinul/dispoziția 
Directorului general. Numărul membrilor Comitelui 
managerial nu poate fi mai mic de 5 persoane. 
 

P.5. conține o normă restrictivă. Pentru că directorul general este 
responsabil de funcționarea furnizorului public, el ar trebui să 
decidă numărul membrilor CM.   

6. Din comitetul managerial fac parte din oficiu: 
-   Directorul general; 
-   Directorul general adjunct responsabil de serviciile de 
televiziune; 
-   Directorul general adjunct responsabil de serviciile de 
radiodifuziune sonoră; 
-   Managerii Serviciilor comune direct subordonate 
Directorului general. 
 

Prevederile acestui punct, în conformitate cu decizia nr.6 din 
19.01.2022 a CSD,  au fost expuse în următoarea redacție: 
„6. . Din comitetul managerial fac parte din oficiu:   
a) directorul general, care exercită şi funcţia de preşedinte al 
acestuia; 
b) directorii generali adjuncţi; 
c) managerii serviciilor media audiovizuale; 
d)managerii serviciilor comune direct subordonate Directorului 
general.” 
Faptul că s-a făcut ”copy paste” din CSMA nu ajută Regulamentul 
și nu este clar dacă: în comitetul managerial vor intra toți 
managerii serviciilor media audiovizuale sau câți și care dintre ei; 
vor intra toți managerii serviciilor comune direct subordonate 
Directorului general sau câți și care dintre ei? Autorii 
Regulamentului aveau obligația să concretizeze prevederile 
normei superioare indicând o listă concretă a serviciilor managerii 
cărora, din oficiu, fac parte din comitetul managerial. Poate, să fie 
concretizat, dacă e vorba de servicii media liniare sau și de cele 
neliniare și, în plus, cine intră nu ”din oficiu”. 

7.Funcția de preşedinte al Comitetului managerial este 
exercitată de Directorul general. În perioada absenței 
motivate a acestuia, funcția de preşedinte al Comitetului 
managerial este exercitată de membrul care îndeplinește 
atribuțiile Directorului general. 
 

 

8.Modificarea componenței Comitetului managerial are loc 
prin suplinirea mandatului vacant sau înlocuirea unui 
membru al Comitetului managerial în baza ordinului 
Directorului general. 
 

 

9.Membrii Comitetului managerial dețin mandate pe durată 
determinată, care expiră odată cu expirarea mandatului 
Directorului general, și pot fi reînnoite odată cu numirea 
în funcție a noului Director general. 

La p.9. ar fi mai util ca Regulamentul să descrie procedura, prin 
care CM vechi ”trece” în cel ”nou”, ca să fie asigurată 
continuitatea gestionării instituției și să fie evitată crearea unui 
vid de putere. 

10.Mandatul de membru al Comitetului managerial încetează 
în următoarele cazuri: 
a) expirarea mandatului Directorului general; 
b) transferul într-o altă funcție; 
c) încetare a contractului individual de muncă; 
d) revocare (cu excepția m andatelor atribuite in temeiul 
pct. 6 din Regulament) la propunerea  Directorului 
general cu votul majorității membrilor Comitetului 
managerial; 
e)alte cazuri prevăzute de legislație. 

  

11.Secretarul Comitetului managerial se desemnează 
prin ordinul Directorului general și nu  deține drept de 
vot. 

 

 
III. ATRIBUȚIILE COMITETULUI MANAGERIAL 
 

 

12. Comitetul managerial are următoarele atribuții: 
a) contribuie la executarea deciziilor Directorului general și 
ale Consiliului de supraveghere  al IPNA Compania 

Textul de la lit. a) vizează o dispoziție generală și, prin urmare, 
trebuie să se regăsească în respectivul capitol (Dispoziții 
generale).  



„Teleradio-Moldova” (în continuare Consiliul de 
supraveghere); 
b) elaborează proiectele de documente supuse aprobării de 
către Directorul general; 
c) oferă avize consultative pentru proiectele de decizii, 
dispoziții, regulamente și instrucțiuni, supuse aprobării de 
către Directorul general; 
d) oferă avize consultative pentru documentele care sânt 
supuse aprobării de către Consiliul de supraveghere, la 
solicitarea acestuia; 
e) examinează și avizează raportul privind executarea 
bugetului și îl prezintă spre aprobare  Consiliului de 
supraveghere; 
f) examinează și avizează rapoartele anuale de activitate 
ale Companiei și le prezintă spre  aprobare Consiliului 
de supraveghere; 
g) la inițiativa Directorului general asigură elaborarea și 
avizarea proiectului Caietului de sarcini, care urmează a 
fi prezentat spre aprobare Consiliului de supraveghere. 
h) avizează proiectul modificărilor conținutului Caietului 
de sarcini, elaborate la inițiativa  Directorului general, 
pentru a fi prezentat spre aprobare Consiliului de 
supraveghere. 
i) propune spre aprobare Directorului general 
reglementări, regulamente și instrucțiuni oportune 
pentru funcționarea Companiei; 
j) exercită alte atribuții care îi revin conform 
prevederilor legislației și prezentului  Regulament. 

 
În conformitate cu prevederile CSMA, în atribuțiile CM nu intră 
obligația să prezinte direct rapoarte la CSD, așa cum este stipulat 
la lit. e)-f). Doar directorul general prezintă rapoartele examinate 
și aprobate de CM la CSD.  
 
Norma de la lit. g) deplasează cumva accentele. CSMA,  la lit. g), 
alin.(2), art.37, stabilește că Directorul general „asigură, 
împreună cu CM, elaborarea proiectului Caietului de sarcini al 
furnizorului public naţional de servicii media...” pe când 
Regulamentul dispune CM să asigure ”elaborarea și avizarea 
proiectului Caietului de sarcini...”. Regulamentul nu poate 
schimba ordinea inițială stabilită în CSMA.  
 
Ar fi util, dacă Regulamentul ar concretiza atribuțiile CM, de 
exemplu, în raport cu angajații instituției și/sau cu publicul. 
 
 

 
IV. ACTIVITATEA COMITETULUI MANAGERIAL 
 

 

13. Comitetul managerial se întrunește in ședințe 
ordinare în fiecare zi de miercuri a primei săptămâni din 
lună. Ședințele sunt convocate la solicitarea Directorului 
general sau de persoana care execută atribuțiile 
acestuia. 
 

Pentru a evita această exactitate și rigurozitate  a prevederii p.13, 
considerăm că includerea în text  a sintagmei ”de regulă” în 
fiecare zi de miercuri și mai departe după text, ar rezolva 
problema. Directorul ar trebui să poată convoca ședința oricând 
consideră necesar. 

14. La necesitate sau la solicitarea în scris a majorității 
simple a membrilor Comitetului managerial, pot fi 
convocate ședințe extraordinare. 

Regulamentul ar trebui să dea răspuns clar la întrebările: Ce se 
întâmplă, dacă în majoritatea simplă nu se regăsește directorul 
general? E obligat să vină la ședință? Ce putere au deciziile 
ședințelor extraordinare ale CM fără directorul general? 

15. Avizul de convocare a ședinței ordinare va fi transmis, 
de secretarul Comitetului managerial fiecărui membru, 
prin poșta electronică, fax, telefon cu cel puțin 3 (trei) 
zile lucrătoare înainte de data propusă pentru ședință. 
Aceasta va cuprinde ordinea de zi propusă, data și ora 
ședinței, orice altă informație suplimentară legată de 
ordinea de zi. 

Era logic ca, între procedura de convocare a CM și modul de 
distribuire a avizului de convocare,  Regulamentul să spună cum 
este formată ordinea de zi a ședințelor, cine poate propune 
chestiuni pe ordinea de zi, termenul de prezentare a propunerilor 
pentru agendă etc. 
Menționăm că verbele utilizate într-un act normativ se expun la 
timpul prezent. Deci, corect ar fi: la p.15 și p.16 avizul „este 
transmis”, iar la p.17 – ordinea de zi „este stabilită”. 

16.Avizul de convocare a ședinței extraordinare va fi 
transmis de secretarul Comitetului managerial, fiecărui 
membru prin poșta electronică, fax, telefon cu o zi 
lucrătoare înainte de data ședinței. 

Ar fi necesar de precizat ce alte atribuții are secretarul CM. 
Obligațiile secretarului merită o prezentare mai amplă în cadrul 
Regulamentului: redactarea, avizarea și distribuirea agendei 
ședințelor; întocmirea, depozitarea și evidența  proceselor 
verbale; redactarea, distribuirea deciziilor Comitetului și  evidența 
termenilor stabiliți pentru executarea lor;  plasarea avizelor de 
convocare a ședințelor, a agendei lor, a proceselor verbale pe 
pagina web a instituției; termenul de executare a obligațiilor 
secretarului; etc.              

17. Ordinea de zi a ședințelor ordinare va fi stabilită în 
cadrul ședinței anterioare, la propunerea președintelui, cu 
majoritatea voturilor membrilor prezenți. 

Pare puțin probabil ca directorul general la ședința curentă să 
propună ordinea de zi de la ședința care va avea loc peste o lună. 
Problema necesită abordare realistă. 

18. Ordinea de zi a ședinței este prezentată de 
Directorului general și aprobată de membrii Comitetului 

 



managerial cu o majoritate simplă de voturi. 

19. Subiectele suplimentare, cu argumentările de rigoare, sunt 
prezentate Directorului general cu trei zile înainte de ședințe 
și sunt incluse în ordinea de zi cu votul majorității simple 
a membrilor Comitetului managerial. 

P.19. nu elucidează, cel puțin, următoarele aspecte: De ce 
directorului general? Dar directorul general cui i le trimite pe ale 
lui? Ceilalți membri ar trebui să știe din timp ordinea de zi 
modificată/completată sau nu? Dar publicul ar trebui s-o știe? 
Mult mai util ar fi de stabilit în regulament: cum e formată ordine 
de zi; fiecare chestiune să finalizeze cu o decizie în care să fie 
prevăzut cine e responsabil, când trebuie executată, cum trebuie 
evaluată și raportată etc.; ședințele sunt, de regulă, publice (cine 
și cum decide); când sunt publice, cum sunt publice?; când și cum 
sunt publicate procesele verbale și deciziile, precum și executarea 
deciziilor; ce face CM dacă deciziile nu-s realizate etc., etc. 

20. La necesitate, Comitetul managerial are dreptul de a 
propune crearea grupurilor de lucru speciale pentru 
efectuarea expertizelor financiare, tehnice sau juridice 
până a începe examinarea subiectului respectiv. 

De ce lista expertizelor este una închisă - numai financiare, tehnice și 
juridice? Dar tehnologice, dar de personal, dar de management, dar 
de creație, dar de arhivă, dar de structură? etc., etc., etc.  
Ca atare , prevederea acestui  punct ține mai mult de atribuțiile 
CM și trebuie transferat, respectiv, la capitolul ATRIBUȚIILE 
COMITETULUI MANAGERIAL cu dreptul de a crea grupuri de lucru 
pentru efectuarea expertizelor necesare. 

21. Ședințele Comitetului managerial se consideră 
deliberative, dacă la ele participă cel puțin două treimi din 
membrii acestuia 

P.21. ar fi bine să indice: cum află membrii lipsă ce a fost la 
ședință? Poate lipsi un membru, dacă este și raportor? Poate lipsi 
un membru dacă, prin decizia luată de CM, lui îi revine 
executarea deciziei? 

22. Deciziile Comitetului managerial se adoptă cu votul 
majorității membrilor prezenți la ședință și sunt înscrise în 
procese-verbale. 
 

Aici, sunt unele ezitări referitor la corectitudinea normei din 
cauză că, în condițiile când „ședințele Comitetului managerial se 
consideră deliberative, dacă la ele participă cel puțin două treimi din 
membrii acestuia,” iar, conform prevederilor p.22 deciziile se 
adoptă cu „votul majorității membrilor prezenți la ședință” se poate 
întâmpla ca deciziile să fie luate cu un vot al minorității 
membrilor CM.  
De remarcat că, nici la p.22, nici în altă parte, nu este indicat 
termenul, modul și locul în care deciziile  CM sunt făcute publice, 
ori transparența este unul din principiile de bază ale activității  
furnizorului public naţional de servicii media. 

23. Dacă un membru al Comitetului managerial va avea 
opinie separată în privința deciziei adoptate, acesta 
urmează să-și prezinte opinia argumentată, în scris și 
semnată, pentru a fi anexată la procesul-verbal. 

Conținutul punctului 23 este exprimat într-o formă narativă, 
nepotrivită spiritului și normelor tehnicii legislative, conform 
căreia, textul punctelor/articolelor trebuie să aibă un caracter 
dispozitiv (normativ), să prezinte norma instituită fără explicaţii 
sau justificări. Este o recomandare și pentru conținutul altor 
puncte din Regulament.  
Referitor la prevederile punctului: când este scrisă opinia 
separată? Dacă este scrisă după ședință, în cât timp și cui este 
prezentată? Poate e necesar ca fiecare să-și argumenteze opinia, 
nu doar cei care votează contra… Poate este suficient doar 
procesul-verbal care fixează pe loc toate opiniile motivate și pro 
și contra,  și este semnat de toți membrii participanți la ședință. 

24. Fiecare ședință a Comitetului managerial se 
consemnează într-un proces-verbal, întocmit pe antetul 
Companiei, care v a  avea următoarea structură: 
a)numărul, titlul, cu indicarea felului ședinței și data ei; 
b)mențiuni prealabile, care vor conține lista membrilor 
prezenți și celor absenți cu indicarea    motivului absenței, și 
lista invitaților; 
c) ordinea de zi; 
d) redarea discuțiilor, cu indicarea persoanelor care au 
luat cuvântul și ideilor, opiniilor și  propunerilor 
prezentate; 
e) redarea discuțiilor, cu indicarea persoanelor care au 
luat cuvântul și ideilor, opiniilor și propunerilor 
prezentate; 
f) semnăturile membrilor prezenți; 
g) opiniile separate, semnate de membrii care au votat 
împotrivă; 

Și pentru p.24 avem aceeași recomandare, valabilă  pentru 
conținutul întregului Regulament, de a utiliza verbele la timpul 
prezent în actele normative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La litera e), din greșeală, este repetat conținutul prevederii 
expuse la lit. d). 
 



h)anexele la procesul verbal constituite din totalitatea 
materialelor prezentate, examinate, avizate, aprobate în 
cadrul ședinței. 

 
 

25.Procesul-verbal al ședinței Comitetului managerial se 
perfectează de secretarul Comitetului  în termen de 7 zile 
de la data convocării ședinței, în două exemplare, ce 
urmează a fi semnate de către toți membrii Comitetului, 
care au fost prezenți la ședință. 

De asemenea, ca și în cazul deciziilor Comitetului managerial 
(p.22), și în cazul proceselor verbale ale ședințelor Comitetului  
managerial, nu este nici o referință la transparență, nu este indicat 
termenul, modul și locul unde procesele verbale sunt făcute publice.  
Referitor la termenul de 7 zile, probabil, e vorba de 7 zile lucrătoare? 

26.Evidența și arhivarea avizelor privind convocarea 
ședințelor și proceselor-verbale ale ședințelor va fi 
asigurată de secretarul Comitetului managerial. 

Aceeași recomandare – utilizarea verbelor la timpul prezent. 

27. Activitatea în Comitetul managerial reprezintă o 
atribuție a funcției deținute de membrii lui și nu este 
remunerată. 

P.27. ar fi necesar să stabilească, dacă activitatea secretarului 
este sau nu remunerată. Secretarului îi revine un volum 
considerabil și constant de lucru în cadrul CM. 

 
V. DISPOZIȚII FINALE 
 

 

28. Prezentul Regulament intră in vigoare din data 
aprobării lui de Consiliul de Supraveghere al  IPNA 
Compania „Teleradio-Moldova”. 

 

29. Regulamentul dat poate fi modificat sau abrogat prin 
Hotărâre a Consiliului de Supraveghere în temeiul legislației 
și reglementărilor interne ale Companiei. 

P.29. ar trebui să concretizeze, cel puțin,  în ce condiții poate fi 
modificat/abrogat și la inițiativa cui; în cât timp și cum sunt făcute 
publice hotărârea sau, după caz, documentul modificat.   
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Propunerile și comentariile experților Asociației Presei Electronice (APEL)  

la Proiectul Lege cu privire la susținerea dezvoltării mass-media în Republica Moldova (versiune 05.09.2022) 

 
Proiect lege Propuneri / comentarii 

Articolul 1. Obiectul  

Prezenta lege reglementează scopul și principiile pentru susținerea dezvoltării mass-

media, constituirea și gestionarea Fondului pentru susținerea dezvoltării mass-media din 

Republica Moldova, precum și raporturile ce țin de selectarea beneficiarilor, alocarea, 

distribuirea, evaluarea și raportarea utilizării mijloacelor Fondului. 

Articolul 1. Obiectul  

Prezenta lege reglementează scopul și principiile susținerii dezvoltării 

instituțiilor mass-media, constituirea și gestionarea Fondului pentru susținerea 

dezvoltării mass-media din Republica Moldova, precum și raporturile ce țin de 

desemnarea beneficiarilor, alocarea mijloacelor, monitorizarea și raportarea 
utilizării mijloacelor Fondului. 

Articolul 2. Scopul legii 

 Susținerea dezvoltării mass-media are drept scop: 

a) dezvoltarea pluralismului mediatic; 

b) sprijinirea proiectelor culturale, educaționale și de alfabetizare media; 
c) încurajarea abordării subiectelor și problemelor de interes public;  

d) fortificarea independenței editoriale și economice. 

Articolul 2. Scopul legii 

 Susținerea instituțiilor mass-media are drept scop: 

a) dezvoltarea pluralismului mediatic; 

b) sprijinirea proiectelor culturale, educaționale și de alfabetizare media; 
c) încurajarea abordării subiectelor și problemelor de interes public;  

d) fortificarea independenței editoriale și economice. 

 Ar trebui de adăugat un articol care să spună cine sunt subiecții legii (Guvern, 

minister, secretariat, Consiliu de experți, solicitanți/beneficiari, Consiliul de presă 

etc.) și de mers pe logica: atribuții clare pentru fiecare subiect. 

Nu ar trebui lăsate abia în Dispoziții finale să se clarifice, oarecum, lucrurile. 

Articolul 3. Noțiuni principale 

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică: 

criterii de eligibilitate – condiţii obligatorii pentru solicitantul mijloacelor de sprijin; 

Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media – totalitate a mijloacelor bugetare, 

precum și a celor provenite din partea partenerilor de dezvoltare, destinate finanțării 

mijloacelor de sprijin pentru mass-media; totalitatea surselor pecuniare destinate sprijinului 

mass-mediei 
instituție mass-media – persoană juridică înregistrată în condițiile legii cu scopul 

declarat de a realiza și a disemina în spațiul public produse mediatice pentru care poartă 

responsabilitate editorială; 

jurnalist - persoană fizică care se ocupă cu regularitate de colectarea, fotografierea, 

înregistrarea video și/sau audio, înregistrarea, redactarea, editarea sau publicarea 

informațiilor de interes public, cu scopul diseminării publice, prin intermediul oricărui 

mijloc de informare public; 

mass-media – mijloace de informare publică, tipărite sau difuzate în format 

electronic, inclusiv on-line, instituțiile mass-media, precum și jurnalistul; 

mijloace de sprijin – sprijin financiar nerambursabil şi neimpozabil acordat din 

Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media solicitanților care corespund criteriilor de 

eligibilitate în vederea atingerii scopului prezentei legi; 
solicitanți/beneficiari ai mijloacelor de sprijin – mass-media care corespunde și 

respectă criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta lege 

Articolul 3. Noțiuni principale 

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică: 

criterii de eligibilitate – condiţii obligatorii pentru solicitantul de sprijin; 

Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media – totalitatea mijloacelor 

financiare destinate atingerii scopului prezentei legi; (considerăm că nu trebuie 

lăsată lista închisă) 

instituție mass-media – persoană juridică înregistrată în condițiile legii cu 
scopul declarat de a realiza și a disemina în spațiul public produse mediatice pentru 

care poartă responsabilitate editorială; 

jurnalist – ar putea fi omis, n-are relevanță în legea asta 

mass-media – ar putea fi omis, în caz contrar, le permite să solicite sprijin și 

jurnaliștilor 

sprijin – mijloace financiare nerambursabile şi neimpozabile acordate 

beneficiarilor din Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media; 

solicitanți/beneficiari ai mijloacelor de sprijin – instituții mass-media care 

corespund criteriilor de eligibilitate prevăzute de prezenta lege 
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Articolul 4. Principiile de bază ale susținerii dezvoltării mass-media 

Activitatea de susținere a dezvoltării mass-media se desfășoară cu respectarea 

următoarelor principii de bază: 

principiul eficienței – utilizarea mijloacelor financiare pentru finanțarea programelor 

și proiectelor în domeniile care corespund scopului prezentei legi în baza unor estimări cost-

eficiență; 
principiul echității și egalității – asigurarea accesului la mijloacele financiare ale 

Fondului tuturor solicitanților eligibili și finanțarea programelor și proiectelor care 

corespund criteriilor de eligibilitate în mod nediscriminatoriu; 

principiul transparenței – desfășurarea activității de finanțare – dar concursurile?, dar 

criteriile? Dar rapoartele de realizare a angajamentelor? Dar contractele? a programelor și 

proiectelor în cadrul unor procese transparente și participative, bazate pe proceduri aprobate 

și publicate în prealabil pe pagina web oficială a Ministerului Culturii (Fondului pentru 

susținerea dezvoltării mass-media); 

principiului responsabilităţii - solicitanții/beneficiarii mijloacelor de sprijin sînt 

obligaţi să-şi asume responsabilitatea drept condiţie obligatorie pentru obţinerea și 

valorificarea mijloacelor de susținere. – de ce și solicitantul? De ce numai beneficiarul cade 

sub incidența acestui principiu? Nu și pentru ceilalți actori? 

Articolul 4. Principiile de bază în activitatea subiecților prezentei legi 

Subiecții prezentei legi își desfășoară activitatea cu respectarea următoarelor 

principii de bază: 

principiul eficienței – utilizarea mijloacelor financiare pentru finanțarea 

programelor și proiectelor în domeniile care corespund scopului prezentei legi în 

baza unor estimări cost-eficiență; 
principiul echității și egalității – asigurarea accesului la mijloacele financiare 

ale Fondului tuturor solicitanților eligibili; 

principiul transparenței – desfășurarea transparentă a activității subiecților 

legii, precum și publicarea documentelor relevante pe paginile web oficiale ale 

subiecților; 

principiului responsabilităţii – asumarea răspunderii subiecților legii pentru 

îndeplinirea atribuțiilor și angajamentelor ce le revin, conform prezentei legi.  

 

Capitolul II 
ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE ÎN DOMENIUL SUSȚINERII DEZVOLTĂRII MASS-MEDIA 

 

Articolul 5. Atribuţiile Guvernului  

(1) În vederea realizării şi implementării politicii statului în domeniul susținerii 

dezvoltării mass-media, Guvernul propune Parlamentului aprobarea, prin legea bugetului de 

stat pentru anul respectiv, a alocării mijloacelor financiare necesare în Fondul pentru 

susținerea dezvoltării mass-media; 

(2) În activitatea de administrare a Fondului pentru susținerea dezvoltării mass-

media, la propunerea Ministerului Culturii, Guvernul decide elaborarea și implementarea 

sistemelor informaționale de stat, inclusiv destinate creării și ținerii resurselor 
informaționale de stat. 

(3) Instituirea, conceptualizarea, organizarea și funcționarea sistemelor și resurselor 

informaționale de stat în activitatea de administrare a Fondului se stabilesc de Guvern, 

conform legislației cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, cu 

privire la registre și cu privire la protecția datelor cu caracter personal. 

Am putea întitula Capitolul II  Atribuțiile subiecților 

Articolul 5. Atribuţiile Guvernului  

– probabil, în primul rând, trebuie să creeze structura respectivă din cadrul 

Ministerului Culturii (MC); 

(1) În vederea realizării şi implementării politicii statului în domeniul 

susținerii dezvoltării mass-media, Guvernul propune Parlamentului aprobarea, prin 

legea bugetului de stat pentru anul respectiv, a alocării mijloacelor financiare 

necesare în Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media; 

(2) În activitatea de administrare a Fondului pentru susținerea dezvoltării 

mass-media, la propunerea Ministerului Culturii, Guvernul decide elaborarea și 

implementarea sistemelor informaționale de stat, inclusiv destinate creării și ținerii 

resurselor informaționale de stat. 
(3) Instituirea, conceptualizarea, organizarea și funcționarea sistemelor și 

resurselor informaționale de stat în activitatea de administrare a Fondului se 

stabilesc de Guvern, conform legislației cu privire la informatizare și la resursele 

informaționale de stat, cu privire la registre și cu privire la protecția datelor cu 

caracter personal. 

- poate, și atribuția de a aproba vreun Regulament, dacă e cazul 

Articolul 6. Atribuțiile Ministerului Culturii 

(1) Autoritatea administrației publice centrale responsabilă de promovarea și 

coordonării politicii de susținere a dezvoltării mass-media este Ministerul Culturii. 

(2) Ministerul Culturii are următoarele atribuţii: 

a) elaborează, modifică și promovează politica de stat în domeniul susținerii 

dezvoltării mass-media, în colaborare/coordonare cu Comisia parlamentară de profil;  
b) prezintă avize și propuneri asupra proiectelor actelor normative care au ca obiect 

politicile de susținere a dezvoltării mass-media; 

c) elaborează și aprobă, la propunerea Consiliului de experți și în consultare și 

coordonare prealabilă cu toate părțile interesate și Comisia parlamentară de profil, 

Regulamentul privind procedura de selecție a beneficiarilor, alocarea, distribuția și 

Articolul 6. Atribuțiile Ministerului Culturii 

- ar trebui comprimat articolul prin a prevedea: 

(1) MC gestionează și asigură funcționalitatea Fondului 

(2) Aprobă Regulamente și proceduri, elaborate de Consiliul de experți și de 
Consiliul de Presă 

(3) Încheie contracte cu beneficiarii de sprijin 

(4) Monitorizează, prin Secretariat, realizarea și respectarea contractelor 

 

Ideea de bază: să fie clare atribuțiile concrete și relația cu ceilalți subiecți 



evaluarea utilizării mijloacelor Fondului pentru susținerea dezvoltării mass-media; 

d) colectează și sintetizează anual propunerile privind proiectele și programele de 

susținere a mass-media care corespund scopurilor prezentei legi; 

e) aprobă anual, după consultarea și coordonarea prealabilă cu toate părțile interesate 

și Comisia parlamentară de profil, lista domeniilor prioritare și care corespund scopului 

prezentei legi pentru susținerea dezvoltării mass-media și asigură publicarea acesteia pe 

pagina web a ministerului;  

f) constituie, în condițiile prezentei legi, consiliile de experți care examinează cererile 

solicitanților mijloacelor de sprijin din Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media; 

g) organizează și desfășoară anual concursul pentru solicitanții mijloacelor de sprijin 

din Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media, în condițiile prezentei legi și conform 

priorităților anuale aprobate; 

h) asigură prin coordonare cu Ministerul Finanţelor și în condițiile prezentei legi 
alocarea și monitorizarea utilizării mijloacelor financiare din Fondul pentru susținerea 

dezvoltării mass-media; 

i) evaluează impactul realizării politicii de susținere a dezvoltării mass-media şi, în 

baza datelor obţinute, asigură adaptarea acesteia; 

j) întreprinde măsurile necesare pentru informarea părților interesate privind 

condiţiile de accesare a mijloacelor din Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența 

în procesul decizional; 

k) asigură, în colaborare și coordonare cu părțile interesate, atragerea programelor 

internaţionale de asistenţă tehnică şi financiară pentru suplinirea Fondului pentru susținerea 

dezvoltării mass-media, precum și implementarea acestora; 
l) sesizează, din oficiu sau la solicitare, asupra încălcării prezentei legi. 

 În mod logic, ar urma capitole cu atribuțiile celorlalți subiecți 

reglementați de prezenta lege 

Capitolul III 

FONDUL PENTRU SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII MASS-MEDIA 

 

Articolul 7. Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media  

(1) Pentru finanțarea programelor și proiectelor care corespund scopului 

prezentei legi se constituie Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media (în continuare – 

Fond). 

(2) Fondul reprezintă totalitatea mijloacelor financiare destinate finanțării 

programelor și proiectelor în domeniul dezvoltării mass-media. 

(3) Mărimea mijloacelor financiare ale Fondului se aprobă prin legea anuală a 

bugetului de stat, în corespundere cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității 

bugetar-fiscale nr. 181/2014. 

(4)  Mijloacele financiare ale Fondului se gestionează prin contul unic 

trezorerial al Ministerului Finanțelor. 

Capitolul III 

FONDUL PENTRU SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII MASS-MEDIA 

Articolul 7. Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media  

(1) - fondul nu poate să se constituie de la sine. Deci, e necesar aici să 

fie prevăzută modalitatea clară și procedura concretă prin care este constituit 

Fondul.  

(2) - dacă e dată definiția, să nu dublăm texte 

(3) Mărimea mijloacelor financiare ale Fondului se aprobă prin legea 
anuală a bugetului de stat, în corespundere cu prevederile Legii finanțelor publice și 

responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014. 

(4)  Mijloacele financiare ale Fondului sunt gestionate prin contul 

unic trezorerial al Ministerului Finanțelor. 

 

Articolul 8. Administrarea Fondului 

(1) Administrarea Fondului este asigurată în conformitate cu prezenta lege de 

către o structură organizațională din sfera de competență a Ministerul Culturii.  

(2) Structura organizațională din sfera de competență a Ministerul Culturii 

îndeplinește următoarele atribuții: 

Articolul 8. Administrarea Fondului 

(1) Administrarea Fondului este asigurată de MC prin intermediul unui 

Secretariat, creat în acest scop.  

(2) Secretariatul îndeplinește următoarele atribuții: 

a) implementează cadrul normativ și documentele cu privire la politicile 



a) implementează cadrul normativ și documentele cu privire la politicile statului în 

domeniul susținerii dezvoltării mass-media; 

b) întreprinde, în comun cu asociațiile și organizațiile necomerciale mass-media 

(părțile interesate), acțiuni pentru identificarea surselor suplimentare de finanțare a 

programelor și proiectelor în domeniul susținerii dezvoltării mass-media; 

c) coordonează activitățile beneficiarilor mijloacelor de sprijin, implicate în 
implementarea programelor și proiectelor în domeniul susținerii dezvoltării mass-media 

finanțate de Fond, în scopul asigurării și realizării eficiente a sinergiei în cadrul acestora; 

d) asigură organizațional desfășurarea procedurilor de identificare, evaluare, 

selectare, finanțare și monitorizare a implementării programelor și proiectelor în domeniul 

susținerii dezvoltării mass-media; 

e) elaborează și înaintează Ministerului Culturii – își înaintează sie?! proiectul 

planului operațional anual de administrare a Fondului; 

f) întreprinde măsuri de asigurare a transparenței în procesul de administrare a 

Fondului și de implementare a programelor și proiectelor în domeniul susținerii dezvoltării 

mass-media. – prea stufos și abstract. Ar putea fi 2-3 norme. 

De ce doar întreprinde măsuri dar nu asigură? 

statului în domeniul susținerii dezvoltării mass-media; 

b) întreprinde, în comun cu asociațiile și organizațiile necomerciale mass-

media (părțile interesate), acțiuni pentru identificarea surselor suplimentare de 

finanțare a programelor și proiectelor în domeniul susținerii dezvoltării mass-media; 

c) coordonează activitățile beneficiarilor mijloacelor de sprijin, implicate în 

implementarea programelor și proiectelor în domeniul susținerii dezvoltării mass-
media finanțate de Fond, în scopul asigurării și realizării eficiente a sinergiei în 

cadrul acestora; 

d) asigură organizațional desfășurarea procedurilor de identificare, 

evaluare, selectare, finanțare și monitorizare a implementării programelor și 

proiectelor în domeniul susținerii dezvoltării mass-media; 

e) elaborează și înaintează Ministerului Culturii proiectul planului 

operațional anual de administrare a Fondului; 

f) asigură transparența în procesul de administrare a Fondului și de 

implementare a programelor și proiectelor în domeniul susținerii dezvoltării mass-

media.  

- Atribuțiile, cred, trebuie să se centreze, în principal, pe asigurarea funcționalității 

Fondului prin asistență Consiliului de experți (CE). Nu cred că secretariatul trebuie 
să caute surse pentru fond ori să elaboreze planuri operaționale anuale fără CE.   

Articolul 9. Finanțarea Fondului  

(1) Bugetul Fondului se constituie din următoarele surse: 

a) transferuri anuale din bugetul de stat pentru susținerea mass-media, stabilite 

într-un articol separat al Legii bugetului de stat și care urmează să reprezinte nu mai puțin -  

de 0,05%...; - exact să fie cuantumul. 

b) transferuri anuale pentru susținerea mass-media locală, transferate din bugetele 

unităților administrativ-teritoriale, în limita disponibilității  - adică zero mijloace! 

mijloacelor financiare; 

c) donații și sponsorizări pentru proiecte și programe care corespund scopului 

prezentei legi și domeniilor stabilite anual de Ministerul Culturii, acordate Fondului de 

persoane fizice și juridice din Republica Moldova și din străinătate; - pur și simplu – 
donații și sponsorizări 

d) granturi acordate Fondului de persoane juridice din Republica Moldova și din 

străinătate; 

e) alte surse financiare a căror legitimitate nu este în contradicție cu prevederile 

legislației în vigoare. 

(2) Mijloacele financiare ale Fondului se utilizează exclusiv – poate, de scos sau 

de scris: în conformitate cu Regulamentul – anumite mijloace vor merge la remunerarea 

experților, deci, fără ”exclusiv” pentru finanțarea programelor și proiectelor, inclusiv de 

cercetare științifică – asta, de unde s-a luat? , în domeniul dezvoltării mass-media. 

(3) Controlul asupra administrării mijloacelor financiare ale Fondului este 

efectuat de către Curtea de Conturi.  
 

Articolul 10. Transparența în acordarea mijloacelor Fondului  

(1) Lista beneficiarilor mijloacelor Fondului este publicată pe pagina web oficială a 

Ministerului Culturii.  

(2) Partea dispozitivă a deciziilor Consiliului de experți este publicată pe pagina web 

oficială a Ministerului Culturii, cu condiția respectării interesului părților și a informațiilor 

Articolul 9. Finanțarea Fondului  

(1) Bugetul Fondului se constituie din următoarele surse: 

a) transferuri anuale din bugetul de stat pentru susținerea mass-media, 

stabilite într-un articol separat al Legii bugetului de stat, echivalente cu 

subvențiile de stat pentru furnizorul public național de servicii media 

audiovizuale;  (argumentul ar fi de acceptat – un buget al TRM pentru 

sprijinul întregii mass-medii) 

b) transferuri anuale pentru susținerea mass-media locală, transferate din 

bugetele unităților administrativ-teritoriale, în limita disponibilității  mijloacelor 

financiare; - de omis, că-i normă moartă; 

c) donații și sponsorizări acordate de persoane fizice și juridice din 
Republica Moldova și din străinătate;  

d) granturi acordate de persoane juridice din Republica Moldova și din 

străinătate; 

e) alte surse financiare admise de legislație. 

(2) Mijloacele financiare ale Fondului sunt utilizate pentru atingerea 

scopului prezentei legi (sau, în general, de omis acest alineat)  

(3) Controlul asupra administrării mijloacelor financiare ale Fondului este 

efectuat de către Curtea de Conturi.  

Considerăm că nu doar de Curtea de Conturi, iar Curtea de Conturi dacă se 

utilizează bani publici și așa are drept de control. Poate fi prevăzută și 

obligativitatea unui audit extern care să fie realizat anual, mai ales dacă avem în 
vedere faptul că vor fi atrase și surse de la partenerii de dezvoltare.  

 

Articolul 10. Transparența în acordarea mijloacelor Fondului  

(1) Lista contribuabililor și mărimea contribuției sunt făcute publice 

(pare important). 

(2) Lista beneficiarilor mijloacelor Fondului este publicată pe pagina web 



ce constituie secret de stat sau secret comercial. 

 (3) Ministerul Culturii întocmește și plasează pe pagina sa web oficială raportul 

anual privind mijloacele de sprijin acordate mass-media. – de ce nu entitatea care 

gestionează Fondul – raportul avizat de MC? 

 

oficială a Ministerului Culturii.  

(3) Partea dispozitivă a deciziilor Consiliului de experți este publicată pe 

pagina web oficială a Ministerului Culturii, cu condiția respectării interesului 

părților și a informațiilor ce constituie secret de stat sau secret comercial. 

 (3) Ministerul Culturii întocmește și plasează pe pagina sa web oficială 

raportul anual privind mijloacele de sprijin acordate mass-media.  

Capitolul IV 

PROGRAMAREA MIJLOACELOR FONDULUI 

 

Articolul 11. Programarea priorităților de susținere a dezvoltării mass-media  

(1) Prioritățile de susținere a dezvoltării mass-media sînt stabilite anual de 

Ministerul Culturii în corespundere cu scopurile urmărite de prezenta lege și în 

baza propunerilor colectate din partea autorităților publice, asociaților 

profesioniștilor din mass-media, partenerilor de dezvoltare și altor părți 

interesate. 

(2) Toate propunerile de priorități de susținere a proiectelor și programelor pentru 

susținerea dezvoltării mass-media pentru următorul an sunt publicate pe pagina web a 

Ministerului Culturii și supuse consultărilor publice.  

(3) Lista priorităților, definitivată urmare a consultărilor publice, se aprobă de 
Ministerul Culturii și se publică pe pagina web a acestuia. 

(4) În baza listei priorităților aprobate Ministerul Culturii organizează anual 

concursul proiectelor și programelor care urmăresc scopurile prezentei legi și susținerea 

dezvoltării mass-media. 

 

Capitolul IV 

PROGRAMAREA MIJLOACELOR FONDULUI 

Articolul 11. Programarea priorităților de susținere a dezvoltării mass-media 

– de ce nu ar stabili prioritățile fie Consiliul de experți, fie entitatea MC, fie fără 

asemenea programare a priorităților (unele mass-medii pot avea nevoie stringentă de 

sprijin neprogramat de MC și, dacă nu-i programat, mass-media poate falimenta, de 

exemplu. De ce nu am fi mai maleabili? Fondul să reacționeze la provocările pentru 

mass-media. COVID nu a putut fi programat, iar mass-media tocmai de sprijin anti-

COVID a avut nevoie (sau veste antiglonț/caschete etc. pentru a putea merge în 

deplasare la război) 

(1) Prioritățile de susținere a dezvoltării mass-media sînt stabilite anual de 

Ministerul Culturii în corespundere cu scopurile urmărite de prezenta 

lege și în baza propunerilor colectate din partea autorităților publice, 
asociaților profesioniștilor din mass-media, partenerilor de dezvoltare și 

altor părți interesate. 

(2) Toate propunerile de priorități de susținere a proiectelor și programelor 

pentru susținerea dezvoltării mass-media pentru următorul an sunt publicate pe 

pagina web a Ministerului Culturii și supuse consultărilor publice.  

(3) Lista priorităților, definitivată urmare a consultărilor publice, se aprobă 

de Ministerul Culturii și se publică pe pagina web a acestuia. 

(4) În baza listei priorităților aprobate Ministerul Culturii organizează anual 

concursul proiectelor și programelor care urmăresc scopurile prezentei legi și 

susținerea dezvoltării mass-media. 

Propun să fie eliminate acest articol, iar prioritățile să fie stabilite de CA până a 
anunța concurs. 

Articolul 12. Mijloacele de sprijin   

(1) Mijloacele Fondului sînt distribuite mass-media care corespund criteriilor de 

eligibilitate prevăzute de prezenta lege prin susținerea programelor și proiectelor 

care se încadrează în lista priorităților stabilite pentru anul respectiv .  

(2) În dependență de disponibilitatea și volumul mijloacelor Fondului pentru anul 

respectiv, proiectele și programele mass-media pot să includă și mijloace de sprijin 

instituționale (structurale). 

(2) Volumul mijloacelor alocate din Fond variază în dependenţă de prioritățile 

stabilite pentru anul respectiv. Plafonul maxim se stabileşte de către Ministerul Culturii, 

după coordonarea/ consultarea cu asociațiile profesioniștilor din mass-media și, după caz, a 

partenerilor de dezvoltare. 
 

Articolul 12. Mijloacele de sprijin   

(1) Mijloacele Fondului sînt distribuite mass-media care corespund 

criteriilor de eligibilitate prevăzute de prezenta lege prin susținerea 

programelor și proiectelor care se încadrează în lista priorităților stabilite 

pentru anul respectiv .  

(2) În dependență de disponibilitatea și volumul mijloacelor Fondului 

pentru anul respectiv, proiectele și programele mass-media pot să includă și 

mijloace de sprijin instituționale (structurale). 

(3) Volumul mijloacelor alocate din Fond variază în dependenţă de 

prioritățile stabilite pentru anul respectiv. Plafonul maxim se stabileşte de către 

Ministerul Culturii, după coordonarea/ consultarea cu asociațiile profesioniștilor din 
mass-media și, după caz, a partenerilor de dezvoltare. 

Capitolul IV poate fi integrat în Capitolul 3. Ar fi mai concis și mai clar.  

(1) – se dublează cu scopul legii 

(2) – nu-i clar când să se considere, că volumul Fondului permite și sprijin 

instituțional. Poate ar fi bine de adăugat că mijloacele financiare pentru proiecte de 



sprijin instituțional nu pot depăși un anumit procent (10%, 15%  sau 20%) din 

volumul total al mijloacelor Fondului alocate în cadrul concursului.    

(3) Plafonul și prioritățile ar trebui să fie atribuția CE. Puțin probabil ca MC să 

dispună de atâta timp, ca să coordoneze (cum?) și să consulte asociațiile. MC ar 

putea aproba Regulamentul CE, în care să fie indicate atribuțiile CE, inclusiv de a 

stabili plafonul și prioritățile. 

     Articolul 13. Criteriile de eligibilitate a mass-media pentru alocarea mijloacelor 
Fondului 

(1) Poate participa la concursul pentru alocarea mijloacelor Fondului mass-media  

care: 

a) este înregistrată în Registrul public al instituțiilor mass-media ținut de Agenția 

Servicii Publice; 

b) respectă condițiile de transparență și prevederile Codului deontologic al 

jurnalistului din Republica Moldova;    

c) activează în domeniu de cel puțin un an; 

d) abordează subiecte care corespund scopurilor prezentei legi; ??? 

f) la data depunerii cererii de participare în concurs, nu au restanţe la achitarea 

impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public national și nu se află în procedură de 

insolvabilitate sau procedură de dizolvare cu lichidare;  
g) nu sunt în lista de interdicție a beneficiarilor Fondului;  

h) nu au fost sancționați de Consiliul Coordonator al Audioviziualului (pentru 

instituțiile mass-media audiovizuale).  

(2) Mass-media care participă în concurs trebuie să-și desfășoare activitatea în mod 

transparent, aceasta manifestîndu-se, în special, prin publicarea rapoartelor anuale care 

trebuie să conțină: 

a) raportul de activitate; 

b) declarația financiară, care va include raportul financiar pentru ultimul an de 

activitate întocmit potrivit standardelor contabile;  

c) informația despre sursele de finanțare, inclusiv despre mijloacele financiare 

și/sau materiale obținute, precum și date despre folosirea acestor mijloace, inclusiv 
cheltuielile generale și cheltuielile administrative. 

(3) Nu pot beneficia de mijloacele de sprijin prevăzute de prezenta lege: 

a) furnizorii de servicii media audiovizuale publice;  

b) mass-media cu caracter publicitar și/sau erotic; 

c) mass-media editate de partidele politice și formațiuni social-politice. 

     Articolul 13. Criteriile de eligibilitate a instituțiilor mass-media pentru 
alocarea mijloacelor Fondului 

(1) Poate participa la concursul pentru  alocarea mijloacelor Fondului 

mass-media – adică și jurnalistul? care: 

Această parte din alineat poate avea următoarea redacție: (1) Poate participa la 

concursul pentru alocarea mijloacelor Fondului insituția mass-media care respectă 

cumulativ următoarelor cerințe: 

 

a) este înregistrată în Registrul public al instituțiilor mass-media ținut de 

Agenția Servicii Publice; 

b) are și respectă o politică editorială corespunzătoare jurnalismului de 

calitate 

b) respectă condițiile de transparență – de omis – este în alin (2) și 
prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova;   c) 

activează în domeniu de cel puțin un an; 

d) abordează subiecte care corespund scopurilor prezentei legi; ??? – ar fi 

bine de omis 

f) la data depunerii cererii de participare în concurs, nu au (nu are, dacă 

mergem la singular să fie peste tot la fel) restanţe la achitarea impozitelor şi taxelor 

faţă de bugetul public national și nu se află în procedură de insolvabilitate sau 

procedură de dizolvare cu lichidare;  

g) nu sunt în lista de interdicție a beneficiarilor Fondului; - am propune să 

fie eliminate și g), și lista  

h) nu a admis încălcări grave sau încălcări repetate în ultimele 12 luni, 
pentru care să fie sancționată de Consiliul Audioviziualului cu amendă de 10 mii de 

lei și mai mult.  

i) nu a fost sancționat de Consiliul de Presă 

j) poate, nu este afiliată politic? 

 

(2) Instituțiile mass-media care participă în concurs trebuie să-și desfășoare 

activitatea în mod transparent, aceasta manifestîndu-se, în special, prin publicarea 

pe propria pagină web: 

a) a politicii editoriale, inclusiv datele de contact; 

b) a rapoartelor periodice de activitate, inclusiv a surselor de finanțare.  

(3) Nu pot beneficia de mijloace din Fond: 
a) furnizorii de servicii media audiovizuale publice; (dar cele de stat? Dar 

cele departamentale/științifice/ministeriale etc? Dar ”Vânătorul și pescarul”?) 

b) mass-media cu caracter publicitar și/sau erotic; 

c) mass-media editate de partidele politice și formațiuni social-politice; 

d) instituțiile mass-media finanțate de la bugetul public; 

e) instituțiile mass-media departamentale (ministeriale, academice, ale unor 



agenții, asociații, agenți economici etc.)i  

Articolul 14. Drepturile și obligațiile solicitanților și beneficiarilor mijloacelor de 

sprijin  

(1) Solicitanții și beneficiarii mijloacelor de sprijin dispun de următoarele drepturi: 

a) să beneficieze de suport informaţional privind condiţiile de selecție a beneficiarilor 

și alocare a mijloacelor Fondului; 

b) să depună proiecte și programe pentru susținerea dezvoltării mass-media în cadrul 
concursului organizat anual de Ministerul Culturii; 

c) să fie informați operativ privind iregularităţile și/sau omisiunile depistate în 

dosarul prezentat pentru participarea în concurs; 

d) să solicite și să obțină informații privind stadiul de examinare a dosarelor înaintate 

pentru obținerea mijloacelor de sprijin; 

e) să ia cunoştinţă de actele Consiliului de experți întocmite în vederea procesării 

dosarului de participare în concurs; 

f) să beneficieze de alte drepturi prevăzute de lege. 

(2) Solicitanții și beneficiarii sunt obligaţi: 

a) să respecte cerinţele stabilite de prezenta lege; 

b) să prezinte dosarul de participare la concurs și documentele justificative în modul 

şi termenele stabilite în anunț; 
c) să asigure utilizarea conform destinaţiei a mijloacelor Fondului; 

d) să respecte, pe toată durata stabilită, angajamentele, condiţiile de eligibilitate şi 

criteriile de evaluare care au stat la baza acordării mijloacelor de sprijin; 

e) să notifice Ministerul Culturii privind apariţia oricărei schimbări survenite în 

realizarea adecvată proiectelor și programelor finanțate din mijloacele Fondului; 

f) să respecte alte obligaţii stabilite de prezenta lege.  

(3) Beneficiarul în privința căruia s-a constatat că a prezentat date neveridice în 

dosarul de participare la concurs este obligat să restituie mijloacele obținute și va fi inclus în 

Lista de interdicție a beneficiarilor, cu excepția cazului în care acesta notifică Ministerul 

Culturii cu privire la abaterile comise și restituie mijloacele benevol.  

(4) Beneficiarii sînt obligaţi să menţină în vigoare criteriile de eligibilitate de la data 
depunerii dosarului de concurs pe parcursul întregii perioade stabilite în documentele de 

alocare a mijloacelor de sprijin. 

(5) Beneficiarii în privința cărora s-a intentat o procedură de insolvabilitate sau o 

procedură de dizolvare cu lichidare sunt obligați să notifice Ministerul Culturii cu privire la 

acest fapt în termen de 5 zile. 

Sunt două categorii distincte și trebuie separate ca atare. Dosare/proiecte pot depune 

numai solicitanții, de ex. Solicitantul n-are bani, beneficiarul – are. Deci, au statute 

diferite. 

Alin. (1), lit.b): doar anual? Discutam că poate fi posibilă organizarea mai multor 

concursuri pe parcursul anului în funcție de banii alocați, adunați.  

(3) de precizat ce se întâmplă, dacă nu restituie benevol mijloacele și, cu siguranță, 
cine și cum ”descoperă” informația falsă.  

 

(4) nu-i clar, cum să ”mențină” – trebuie de redactat. 

 

(5) ar fi bine de concretizat de când începe a curge termenul de 5 zile (lucrătoare). 

Articolul 15. Concursul dosarelor solicitanților mijloacelor Fondului 

(1) Ministerul Culturii organizează și desfășoară anual concursul pentru acordarea 

mijloacelor de sprijin pentru susținerea dezvoltării mass-media prin proiecte și programe 

care corespund scopurilor prezentei legi și priorităților anuale stabilite în condițiile art. 10. 

(2) Concursul poate fi desfășurat și de câteva ori pe parcursul unui an, în dependență 

de disponibilitatea mijloacelor Fondului fie în dependență de apariția unor noi priorități 

pentru programe de sprijin. 
(3) Anunțul privind lansarea concursului este plasat pe pagina web a Ministerului 

Culturii și  include următoarele informații: 

a) data lansării și încheierii procesului de recepționare a dosarelor; 

b) lista priorităților pentru programele sau proiectele de susținere a dezvoltării mass-

media; 

(1) De ce nu entitatea MC sau de ce nu CE? 

 

(2) trebuie de eliminat contradicția – dacă prioritățile sunt planificate și aprobate, 

alte priorități, parcă, nu ar putea să apară.  

 

(3) e) probabil, e vorba de plafonul alocației pentru fiecare tip de proiect 

f) de omis și de indicat exact ce informație conține anunțul 
- ar fi bine de indicat și modul de evaluare și perioada de evaluare a dosarelor, și 

modul de înștiințare a solicitanților despre rezultatele evaluării. 



c) criteriile de eligibilitate pentru solicitanți; 

d) lista documentelor necesare care trebuie să fie incluse în dosarul de participare; 

e) volumul mijloacelor alocate pentru susținerea proiectelor și programelor de 

susținere a mass-media; 

f) alte informații necesare.  

Articolul 16. Consiliul de experți 

(1) Evaluarea dosarelor de concurs este asigurată de un Consiliu de experți care 
activează pe lîngă Ministerul Culturii în baza Regulamentului aprobat de Guvern – de ce? 

cu respectarea rigorilor Legii 239/2008 privind transparența în procesul decizional.  

(2) Componența nominală a Consiliului se aprobă prin ordinul Ministrului Culturii. 

(3) Mandatul membrului Consiliului de experți este de 5 ani. Una și aceeași 

persoană nu poate fi membru al Consiliului de experți mai mult de 2 mandate consecutiv.   

(4) Consiliul de experți este alcătuit din 9 – prea mulți membri, dintre care: 

a) 8 membri sunt desemnați de Consiliul de presă/asociațiile profesioniștilor din 

mass-media, care vor fi selectați în baza unei proceduri de concurs transparente; 

b) 1 membru este desemnat de Ministrul Culturii și care va exercita și atribuțiile 

de secretariat ale Consiliului de experți. 

(5) În procesul de selectare a membrilor Consiliului de experți se va urmări 

specializarea diversă a acestora, ținînd cont de scopurile legii, precum și prioritățile 
mijloacelor de sprijin stabilite anual de Ministerul Culturii.  

(6) În cazul stabilirii unor priorități specifice pentru mijloacele de sprijin în 

Consiliul de experți pot fi atrași membri ad-hoc. Criteriile și procedura de desemnare a 

acestor membri sunt similare procedurii aplicate față de membrii cu mandat permanent. 

(7) Membru al Consiliului de experți poate fi persoana care: 

a) este cetățean al Republicii Moldova și are domiciliul în Republica Moldova; 

b) cunoaște limba de stat și o limbă de circulație internațională; 

c) are cel puțin 5 ani de experiență în domeniile priorităților și scopurilor 

prezentei legi ,  

d) se bucură de o reputație ireproșabilă; 

e) nu este funcționar public și nu are statutul de angajat al unei instituții mass-
media; 

f) nu este membru al unui partid politic sau al unei organizații social-politice; 

g) este susținut/ă printr-o recomandare de cel puțin două asociații obștești/ale 

jurnaliștilor. 

(8) Mandatul de membru al Consiliului de experți încetează în caz de: 

a) expirare a mandatului; 

b) revocare; 

c) demisie; 

d) deces. 

(9) Revocarea membrului Consiliului de experți se face prin ordinul Ministrului 

Culturii, la propunerea Președintelui sau a unui din membrii Consiliului, în cazul constatării 
uneia din următoarele circumstanțe: 

a) condamnării, în baza hotărîrii definitive și irevocabile a instanței de 

judecată, pentru comiterea unei infracțiuni; 

b) imposibilității, din motive de sănătate, de a-și exercita atribuțiile mai mult 

de 4 luni consecutive; 

c) declarării dispariției fără urmă, în conformitate cu legea; 

Am propune: 

- aici să fie stabilite toate prevederile despre CE, ca subiect al legii: cine inițiază 
procedura de constituire, în baza la ce, cum este legiferat/legitimat CE, câți membri 

și cine-i deleagă, câte mandate (unul ar fi suficient, nu două), ce atribuții are, ce 

contraindicații, ce atribuții are președintele/vicepreședintele și secretarul, cum 

relaționează cu alți subiecți etc., etc. 

(6) – de exclus opțiunea cooptării sau atragerii membrilor ad-hoc.  

(17) poate, un salariu minim/mediu pe economie, iar sursele – din Fond, că-i mai 

ușor de prevăzut/calculat. 



d) activității în cadrul unui partid politic sau al unei organizații social-politice.  

(10) Membrii Consiliului de experți își exercită mandatul pînă la intrarea în 

funcție a noilor membri, dar nu mai mult de 6 luni de la expirarea mandatului.  

(11) Președintele Consiliului de experți este ales prin vot secret al membrilor, 

cu majoritatea voturilor acestora la prima ședință a Consiliului care este convocată de 

Ministerul Culturii și prezidată de reprezentantul desemnat de minister. Reprezentantul 
ministerului nu poate fi ales în funcția de președinte a Consiliului. 

 (12) Secretariatul Consiliului de experți se asigură de reprezentantul desemnat de 

Ministerul Culturii din structură organizațională din sfera sa de competență. 

(13) Consiliul de experți se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar, dar nu 

mai rar decât o dată în semestru.  

(14) Ședințele Consiliului sînt publice. Data și ora desfășurării ședințelor se stabilesc 

de președintele Consiliului după consultarea membrilor. Această informație se aduce la 

cunoștință membrilor Consiliului și publicului larg, prin afișarea acesteia pe pagina web 

oficială a Ministerului Culturii într-un directoriu special destinat activităților de susținere a 

dezvoltării mass-media, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru ședință. 

(15) În termen de 3 luni de la sfîrșitul fiecărui an, Consiliul de experți publică pe 

pagina web oficială a Ministerului Culturii raportul de activitate pe anul precedent, precum 
și lista mass-media care a beneficiat de mijloace de sprijin. – de prisos, trebuie publicat 

atunci, când sunt acordate mijloace, potrivit principiului trasparenței.  

(16) Deciziile Consiliului de experți cu privire la acordarea mijloacelor de sprijin a 

mass-media se publică pe pagina web oficială a Ministerului Educației și Cercetării. 

(17) Membrii Consiliul de experții beneficiază pentru fiecare ședință la care participă 

de o indemnizație echivalentă cu 10% din salariul Președintelui Consiliului 

Audioviziualului. Mijloacele pentru remunerarea activității membrilor Consiliului de experți 

sunt stabilite anual în bugetul Ministerului Culturii/sunt alocate din Fondul pentru susținerea 

dezvoltării mass-media. 

Articolul 17. Atribuțiile Consiliului de experți 

(1) Consiliul de experți în colaborare cu Ministerul Culturii, îndeplinește 

următoarele atribuții: 
a) propune prioritățile anuale și programarea mijloacelor de sprijin pentru 

susținerea dezvoltării mass-media;  

b) elaborează criteriile și condițiile de participare la concurs; 

c) elaborează condițiile de desfășurare a concursului și criterii de desemnare a 

câștigătorilor 

d) asigură evaluarea dosarelor de concurs pentru alocarea mijloacelor de sprijin;  

e) contribuie la procesul de monitorizare a utilizării mijloacelor de sprijin;  

f) asigură evaluarea impactului – cum? mijloacelor de sprijin pentru susținerea 

dezvoltării mass-media. 

(2) Deciziile aprobate de Consiliul de experți în exercitarea atribuțiilor sale vor fi 

motivate în mod corespunzător. 
 

Articolul 18. Procedura de examinare a dosarelor 

(1) Examinarea dosarelor se realizează de către Consiliul de experți. (restu-I de 

prisos, doar îngrelează textul) în conformitate cu prevederile prezentei legi şi în modul 

stabilit de Ministerul Culturii.  

(2) Procedura de examinare a dosarului presupune următoarele etape: 

(1) a) – poate, stabilește prioritățile, înainte de a fi publicat anunțul despre concurs? 

f) am putea omite, că nu se vede cum poate fi calculat impactul 

 
art. 18 ar trebui, după logică, să se refere la recepționarea dosarelor, după care să le 

evalueze, în art. 19. 

 

Sunt utilizate noțiunile ”dosar” și ”cerere” – trebuie unificat. 

 

Art. 19 

(2) – două puncte, probabil, ar fi suficiente: a) dovada întrunirii criteriilor de 

eligibilitate și b) proiectul, pentru care solicită mijloace. 

 Veridicitatea informației urmează s-o verifice CE, nu lăsată pe seama declarației pe 

propria răspundere. 

(3) – de precizat cine ține registrul (secretariatul) și ce date sunt trecute în el. 
(4) – poate, dosarele incomplete să fie respinse fie din start, fie la etapa, când ajung 

la CE; CE să verifice informația când apar bănuieli rezonabile. Ce nu-i clar – dacă 

în dosar ceva e greșit, dosarul se respinge sau este remis spre eliminarea greșelilor. 

Principiul egalității/echității, parcă, ar presuăune să existe cerințe unice pentru toți 

solicitanții, iar principiul responsabilității – că tot trebuie făcut cu acuratețea 

solicitată de lege, inclusiv exactitatea documentelor din dosar.  



a) recepţionarea dosarului cu documentele solicitate și înregistrarea acestuia în modul 

stabilit; 

b) examinarea cererii de acordare a mijloacelor de sprijin și autorizarea plăţilor. 

 

Articolul 19. Recepţionarea dosarelor – de ce nu, mai întâi, recepționarea, apoi 

examinarea??? 
(1) Dosarul se depune de către reprezentantul legal al solicitantului la sediul 

Ministerului Culturii. – de ce nu la secretariat? 

(2) Dosarele mass-media participante în concurs trebuie să conțină următoarele 

documente de bază:  

a) documente care confirmă întrunirea criteriilor de eligibilitate prevăzute de 

art. 13;  

b) propunerea de proiect sau program care corespunde priorităților stabilite; 

c) dovada capacităților necesare implementării proiectului sau programului; 

d) dovada lipsei datoriilor la bugetul public național; 

e) declarații pe propria răspundere privind lipsa sancțiunilor  

f) alte documente necesare. 

 
(3) După recepționare, dosarul se supune înregistrării imediate în registru. 

(4) În vederea asigurării respectării condiţiilor de eligibilitate şi stabilirii autenticităţii 

documentelor din dosar, reprezentanţii Ministerului Culturii/Consiliului de experți sînt în 

drept: 

a) să solicite documente suplimentare pentru confirmarea veridicităţii documentelor 

anexate, dacă există temeiuri suficiente de a presupune caracterul neveridic al acestora; 

b) să solicite autorităţilor de orice nivel informaţii referitoare la solicitant. 

 

Articolul 20. Termenul de examinare a dosarelor 

(1) Dosarele sunt examinate în dependență de complexitatea acestora, volumul 

mijloacelor de sprijin – de prisos, în termen de cel mult 1 lună de la data depunerii. 

(2) În cazuri de complexitate, termenul stabilit la alin. (1) poate fi prelungit cu 10 zile 

lucrătoare, cu înștiințarea în scris a solicitantului.  
(3) Termenul de examinare poate fi suspendat în cazul în care resursele Fondului de 

susținere a  dezvoltării mass-media sînt epuizate. 

 

Articolul 21. Autorizarea spre plată a mijloacelor de sprijin – de prisos, este decizia 

CE, poate, mai bine, încheiere contractului 

(1) Procesul de autorizare spre plată a mijloacelor de sprijin are la bază următoarele 

principii: 

a) asigurarea transparenţei; - se dublează cu alte prevederi 

b) asigurarea tratamentului egal, imparţialităţii şi nediscriminării față de toți 

solicitanţii; 

c) declararea pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea criteriilor de 
eligibilitate, veridicitatea actelor din dosarul de participare la concurs, costurilor pentru care 

se solicită mijloacele de sprijin. 

(2) Decizia de autorizare spre plată a mijloacelor de sprijin constituie temei pentru 

trecerea în contul beneficiarului a sumei. – dar contul beneficiarului este în dosarul de 

participare? 

 

Art. 20. 

(1) de la data depunerii sau de la expirarea termenului de depunere a tuturor 

dosarelor? E principial. 

(2) poate, cu precizări de rigoare pe pagina web, să știe toți solicitanții, de ce 

întârzie anunțarea rezultatelor. 
(3) – alogic (nu faci concurs dacă nu-s bani). În loc de acest alineat – unul care să 

spună că rezultatele sunt făcute publice într-un termen exact după evaluarea tuturor 

dosarelor. 

(4) – alineat nou, poate, decizia CE este temei pentru alocarea mijloacelor din Fond 

beneficiarilor 

 

Art. 21. Poate, Procedura de alocare a mijloacelor, care să prevadă modul în care 

este semnat un contract între MC și beneficiar?  

 

 

 
 

Art. 23 (3) – se pare, nu-i obiectul acestei legi să indice Trezoreriei ce să facă…  



Articolul 23. Achitarea mijloacelor de sprijin 

(1) În termen de 5 zile din data aprobării deciziei de acordare a mijloacelor de sprijin, 

Ministerul Culturii transmite spre executare ordinele de plată către Trezoreria de Stat. 

(2) Plata se va efectua în ordinea depunerii ordinelor de plată la Trezoreria de Stat, în 

monedă naţională, prin virament prin contul special trezorerial al Fondului (Ministerului 

Culturii). 
(3) La primirea ordinelor de plată, Trezoreria de Stat verifică:  

a) încadrarea sumelor în prevederile bugetare aprobate; 

b) concordanţa dintre denumirea și codul fiscal ale solicitantului cu datele din 

ordinele de plată depuse de Ministerul Culturii. 

Articolul 24. Lista de interdicție a beneficiarilor mijloacelor de sprijin 

(1) Pentru prezentarea datelor false, denaturate, neveridice, dosarele solicitanţilor se 

declară neeligibile, iar solicitantul se introduce în Lista de interdicţie a beneficiarilor, 

gestionată de Ministerul Culturii, conform procedurii stabilite de Guvern; 

(2) Lista de interdicție a beneficiarilor reprezintă un registru ținut de Ministerul 

Culturii, ce cuprinde informaţiile despre solicitanţii/beneficiarii care au prezentat date 

neveridice, documente false, constatate de către Consiliul de experți, precum și despre cei 

care nu şi-au îndeplinit angajamentele asumate. 

(2) Procedura de introducere în Lista de interdicție a beneficiarilor și, după caz, de 
excludere din aceasta se stabileşte de Ministerul Culturii.  

Se propune de exclus articolul. Pare să conțină pericol de răfuieli. În plus, principiul 

transparenței permite publicarea informației despre neregulile atestate. Și apoi, cât 

ar urma să stea în listă acești ”interziși”? Noi nu vedem raționamentul listei, și încă 

în lege. 

Capitolul VII 

 DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

Articolul 25. Intrarea în vigoare  

(1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni din ziua publicării. 

(2) În situațiile de acordare a mijloacelor de sprijin în curs de realizare la data intrării 

în vigoare a prezentei legi se vor aplica prevederile actelor legislative în vigoare până la 

data intrării în vigoare a prezentei legi. 

Articolul 26. Dispoziții tranzitorii 

(1) În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, Consiliul de Presă din 

Republica Moldova va asigura desfășurarea procedurii de concurs și desemnarea membrilor 

Consiliului de experți în conformitate cu prevederile prezentei legi. 
(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi: 

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în 

concordanță cu prezenta lege; 

b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege; 

c) va elabora actele normative necesare executării prezentei legi; 

d) va asigura ajustarea actelor normative ale autorităților administrației publice la 

prevederile prezentei legi. 

(3) Ministerul Finanțelor va prevedea în legile anuale ale bugetului de stat norme și o 

linie bugetară separată pentru transferurile din bugetul de stat în Fondul pentru susținerea 

dezvoltării mass-media. 

(4) În termen de 6 luni din momentul constituirii, Consiliul de experți, va elabora și va 
prezenta spre aprobare Ministerului Culturii Regulamentul privind procedura de selecție a 

beneficiarilor, alocarea, distribuția și evaluarea utilizării mijloacelor Fondului pentru 

susținerea dezvoltării mass-media. 

Partea din art. 26, ce se referă la proceduri și atribuții, aș include-o în articolele 

despre statutul și atribuțiile subiecților legii.  

29 septembrie 2022 
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Proiect 

(versiune 05.09.2022)  

 

 

Lege  

cu privire la susținerea dezvoltării mass-media în Republica Moldova  

 

Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

 Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articolul 1. Obiectul  

Prezenta lege reglementează scopul și principiile pentru susținerea dezvoltării mass-media, 

constituirea și gestionarea Fondului pentru susținerea dezvoltării mass-media din Republica Moldova, 

precum și raporturile ce țin de selectarea beneficiarilor, alocarea, distribuirea, evaluarea și raportarea 

utilizării mijloacelor Fondului. 

 

Articolul 2. Scopul legii 

 Susținerea dezvoltării mass-media are drept scop: 

a) dezvoltarea pluralismului mediatic; 

b) sprijinirea proiectelor culturale, educaționale și de alfabetizare media; 

c) încurajarea abordării subiectelor și problemelor de interes public;  

d) fortificarea independenței editoriale și economice. 

 

Articolul 3. Noțiuni principale 

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică: 

criterii de eligibilitate – condiţii obligatorii pentru solicitantul mijloacelor de sprijin; 

Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media – totalitate a alocațiilor bugetare, precum și a 

celor provenite din partea partenerilor de dezvoltare, destinate finanțării mijloacelor de sprijin pentru 

mass-media;  

instituție mass-media – persoană juridică înregistrată în condițiile legii cu scopul declarat de a 

realiza și a disemina în spațiul public produse mediatice pentru care poartă responsabilitate editorială; 

jurnalist - persoană fizică care se ocupă cu regularitate de colectarea, fotografierea, înregistrarea 

video și/sau audio, înregistrarea, redactarea, editarea sau publicarea informațiilor de interes public, cu 

scopul diseminării publice, prin intermediul oricărui mijloc de informare public; 

mass-media – mijloace de informare  publică, tipărite sau difuzate în format electronic, inclusiv 

on-line, instituțiile mass-media, precum și jurnalistul; 

mijloace de sprijin – sprijin financiar nerambursabil şi neimpozabil acordat din Fondul pentru 

susținerea dezvoltării mass-media solicitanților care corespund criteriilor de eligibilitate în vederea 

atingerii scopului prezentei legi; 

solicitanți/beneficiari ai mijloacelor de sprijin – mass-media care corespunde și respectă 

criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta lege. 

 

Articolul 4. Principiile de bază ale susținerii dezvoltării mass-media 

Activitatea de susținere a dezvoltării mass-media se desfășoară cu respectarea următoarelor 

principii de bază: 

A comentat [T1]: Și a jurnalismului de investigație în 
probeleme de interes public 

A comentat [T2]: Poate ar trebui de reformulate in 
“solicitantul în vederea obținerii” 

A comentat [T3]: Poate ar fi mai corect de denumit in 
„suport financiar” 

A comentat [T4]: Susținerii financiare și dezvoltării 
instituțiilor mass-media 

A comentat [T5]: Aceste noțiuni urmează a fi excluse din 
proiect întrucât ele urmează să se regăsească în Legea-cadru 
privind exercitarea dreptului la libertate de exprimare ( art. 55 
din Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017) 

A comentat [T6]: Suport financiar în vederea susținerii și 
dezvoltării instituțiilor mass-media 
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principiul eficienței – utilizarea mijloacelor financiare pentru finanțarea programelor și 

proiectelor în domeniile care corespund scopului prezentei legi în baza unor estimări cost-eficiență; 

principiul echității și egalității – asigurarea accesului la mijloacele financiare ale Fondului 

tuturor solicitanților eligibili și finanțarea programelor și proiectelor care corespund criteriilor de 

eligibilitate în mod nediscriminatoriu; 

principiul transparenței – desfășurarea activității de finanțare a programelor și proiectelor în 

cadrul unor procese transparente și participative, bazate pe proceduri aprobate și publicate în prealabil 

pe pagina web oficială a Ministerului Culturii (Fondului pentru susținerea dezvoltării mass-media); 

principiului responsabilităţii - solicitanții/beneficiarii mijloacelor de sprijin sînt obligaţi să-şi 

asume responsabilitatea drept condiţie obligatorie pentru obţinerea și valorificarea mijloacelor de 

susținere. 

 

  Capitolul II 

ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE ÎN DOMENIUL SUSȚINERII DEZVOLTĂRII MASS-MEDIA 

 

Articolul 5. Atribuţiile Guvernului 

(1) În vederea realizării şi implementării politicii statului în domeniul susținerii dezvoltării mass-

media, Guvernul propune Parlamentului aprobarea, prin legea bugetului de stat pentru anul respectiv, 

a alocării mijloacelor financiare necesare în Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media; 

(2) În activitatea de administrare a Fondului pentru susținerea dezvoltării mass-media, la 

propunerea Ministerului Culturii, Guvernul decide elaborarea și implementarea sistemelor 

informaționale de stat, inclusiv destinate creării și ținerii resurselor informaționale de stat. 

(3) Instituirea, conceptualizarea, organizarea și funcționarea sistemelor și resurselor 

informaționale de stat în activitatea de administrare a Fondului se stabilesc de Guvern, conform 

legislației cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, cu privire la registre și cu 

privire la protecția datelor cu caracter personal. 

 

Articolul 6. Atribuțiile Ministerului Culturii 

(1) Autoritatea administrației publice centrale responsabilă de promovarea și coordonării 

politicii de susținere a dezvoltării mass-media este Ministerul Culturii. 

(2) Ministerul Culturii are următoarele atribuţii: 

a) elaborează, modifică și promovează politica de stat în domeniul susținerii dezvoltării mass-

media, în colaborare/coordonare cu Comisia parlamentară de profil; 

b) prezintă avize și propuneri asupra proiectelor actelor normative care au ca obiect politicile de 

susținere a dezvoltării mass-media; 

c) elaborează și aprobă, la propunerea Consiliului de experți și în consultare și coordonare 

prealabilă cu toate părțile interesate și Comisia parlamentară de profil, Regulamentul privind 

procedura de selecție a beneficiarilor, alocarea, distribuția și evaluarea utilizării mijloacelor Fondului 

pentru susținerea dezvoltării mass-media; 

d) colectează și sintetizează anual propunerile privind proiectele și programele de susținere a 

mass-media care corespund scopurilor prezentei legi; 

e) aprobă anual, după consultarea și coordonarea prealabilă cu toate părțile interesate și Comisia 

parlamentară de profil, lista domeniilor prioritare și care corespund scopului prezentei legi pentru 

susținerea dezvoltării mass-media și asigură publicarea acesteia pe pagina web a ministerului;  

f) constituie, în condițiile prezentei legi, consiliile de experți care examinează cererile 

solicitanților mijloacelor de sprijin din Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media; 

A comentat [T7]: Cred ca ar trebui sa se refere doar la 
beneficiar 

A comentat [T8]: Presupun ca aceasta politica de susținere 
a dezvoltării mass-media va fi agreată politic, astfel incat să 
fie inclusă  Legea cu privire la Guvern nr. 136/2017 

A comentat [T9]: Nu este clar ce fel de sisteme 
informaționale va trebui Guvernul să elaboreze, și scopul 
acesteia 

A comentat [T10]: Poate AGE? 
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g) organizează și desfășoară anual concursul pentru solicitanții mijloacelor de sprijin din Fondul 

pentru susținerea dezvoltării mass-media, în condițiile prezentei legi și conform priorităților anuale 

aprobate; 

h) asigură prin coordonare cu Ministerul Finanţelor și în condițiile prezentei legi alocarea și 

monitorizarea utilizării mijloacelor financiare din Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media; 

i) evaluează impactul realizării politicii de susținere a dezvoltării mass-media şi, în baza datelor 

obţinute, asigură adaptarea acesteia; 

j) întreprinde măsurile necesare pentru informarea părților interesate privind condiţiile de 

accesare a mijloacelor din Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional; 

k) asigură, în colaborare și coordonare cu părțile interesate, atragerea programelor internaţionale 

de asistenţă tehnică şi financiară pentru suplinirea Fondului pentru susținerea dezvoltării mass-media, 

precum și implementarea acestora; 

l) sesizează, din oficiu sau la solicitare, asupra încălcării prezentei legi. 

 

Capitolul III 

FONDUL PENTRU SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII MASS-MEDIA 

 

Articolul 7. Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media  

(1) Pentru finanțarea programelor și proiectelor care corespund scopului prezentei legi se 

constituie Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media (în continuare – Fond). 

(2) Fondul reprezintă totalitatea mijloacelor financiare destinate finanțării programelor și 

proiectelor în domeniul dezvoltării mass-media. 

(3) Mărimea mijloacelor financiare ale Fondului se aprobă prin legea anuală a bugetului 

de stat, în corespundere cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 

181/2014. 

(4)  Mijloacele financiare ale Fondului se gestionează prin contul unic trezorerial al 

Ministerului Finanțelor. 
 

Articolul 8. Administrarea Fondului 

(1) Administrarea Fondului este asigurată în conformitate cu prezenta lege de către o 

structură organizațională din sfera de competență a Ministerul Culturii. 

(2) Structura organizațională din sfera de competență a Ministerul Culturii îndeplinește 

următoarele atribuții: 

a) implementează cadrul normativ și documentele cu privire la politicile statului în domeniul 

susținerii dezvoltării mass-media; 

b) întreprinde, în comun cu asociațiile și organizațiile necomerciale mass-media (părțile 

interesate), acțiuni pentru identificarea surselor suplimentare de finanțare a programelor și proiectelor 

în domeniul susținerii dezvoltării mass-media; 

c) coordonează activitățile beneficiarilor mijloacelor de sprijin, implicate în implementarea 

programelor și proiectelor în domeniul susținerii dezvoltării mass-media finanțate de Fond, în scopul 

asigurării și realizării eficiente a sinergiei în cadrul acestora; 

d) asigură organizațional desfășurarea procedurilor de identificare, evaluare, selectare, 

finanțare și monitorizare a implementării programelor și proiectelor în domeniul susținerii dezvoltării 

mass-media; 

e) elaborează și înaintează Ministerului Culturii proiectul planului operațional anual de 

administrare a Fondului; 

A comentat [T11]: A se clarifica um vor putea fi estimate 
mijloacele financiare provenite din partea partenerilor de 
dezvoltare (a se vedea art. 3 din proiect), din donații și 

sponsorizări pt a putea fi incluse in legea bugetar anuală 
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f) întreprinde măsuri de asigurare a transparenței în procesul de administrare a Fondului și de 

implementare a programelor și proiectelor în domeniul susținerii dezvoltării mass-media. 
 

Articolul 9. Finanțarea Fondului  

(1) Bugetul Fondului se constituie din următoarele surse: 

a) alocații anuale din bugetul de stat pentru susținerea mass-media, stabilite într-un articol 

separat al Legii bugetului de stat și care urmează să reprezinte nu mai puțin de 0,05%...; 

b) transferuri anuale pentru susținerea mass-media locală, transferate din bugetele unităților 

administrativ-teritoriale, în limita disponibilității mijloacelor financiare; 

c) donații și sponsorizări pentru proiecte și programe care corespund scopului prezentei legi 

și domeniilor stabilite anual de Ministerul Culturii, acordate Fondului de persoane fizice și juridice 

din Republica Moldova și din străinătate; 

d) granturi acordate Fondului de persoane juridice din Republica Moldova și din străinătate; 

e) alte surse financiare a căror legitimitate nu este în contradicție cu prevederile legislației în 

vigoare. 

(2) Mijloacele financiare ale Fondului se utilizează exclusiv pentru finanțarea programelor și 

proiectelor, inclusiv de cercetare științifică, în domeniul dezvoltării mass-media. 

(3) Controlul asupra administrării mijloacelor financiare ale Fondului este efectuat de către 

Curtea de Conturi. 

 

Articolul 10. Transparența în acordarea mijloacelor Fondului  

(1) Lista beneficiarilor mijloacelor Fondului este publicată pe pagina web oficială a Ministerului 

Culturii.  

(2) Partea dispozitivă a deciziilor Consiliului de experți este publicată pe pagina web oficială a 

Ministerului Culturii, cu condiția respectării interesului părților și a informațiilor ce constituie secret 

de stat sau secret comercial. 

 (3) Ministerul Culturii întocmește și plasează pe pagina sa web oficială raportul anual privind 

mijloacele de sprijin acordate mass-media. 
 

 

Capitolul IV 

PROGRAMAREA MIJLOACELOR FONDULUI 

 
Articolul 11. Programarea priorităților de susținere a dezvoltării mass-media  

(1) Prioritățile de susținere a dezvoltării mass-media sînt stabilite anual de Ministerul Culturii 

în corespundere cu scopurile urmărite de prezenta lege și în baza propunerilor colectate din partea 

autorităților publice, asociaților profesioniștilor din mass-media, partenerilor de dezvoltare și altor 

părți interesate. 

(2) Toate propunerile de priorități de susținere a proiectelor și programelor pentru susținerea 

dezvoltării mass-media pentru următorul an sunt publicate pe pagina web a Ministerului Culturii și 

supuse consultărilor publice.  

(3) Lista priorităților, definitivată urmare a consultărilor publice, se aprobă de Ministerul 

Culturii și se publică pe pagina web a acestuia. 

(4) În baza listei priorităților aprobate Ministerul Culturii organizează anual concursul 

proiectelor și programelor care urmăresc scopurile prezentei legi și susținerea dezvoltării mass-media. 

 

Articolul 12. Mijloacele de sprijin  

A comentat [T12]: A se clarifica din ce se formează acest 
procent 

A comentat [T13]: Cum rezonează această prevedere cu 
principiul autonomiei locale? 

A comentat [T14]: Cred că ar trebui de văzut cum aceste 
surse financiare vor fi planificate și estimate in legea 
bugetului 

A comentat [T15]: A corela această prevedere cu atribuțiile 
CC din art. 9 al legii CC 
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(1) Mijloacele Fondului sînt distribuite mass-media care corespund criteriilor de eligibilitate 

prevăzute de prezenta lege prin susținerea programelor și proiectelor care se încadrează în lista 

priorităților stabilite pentru anul respectiv .  

(2) În dependență de disponibilitatea și volumul mijloacelor Fondului pentru anul respectiv, 

proiectele și programele mass-media pot să includă și mijloace de sprijin instituționale (structurale). 

(2) Volumul mijloacelor alocate din Fond variază în dependenţă de prioritățile stabilite pentru 

anul respectiv. Plafonul maxim se stabileşte de către Ministerul Culturii, după coordonarea/ 

consultarea cu asociațiile profesioniștilor din mass-media și, după caz, a partenerilor de dezvoltare. 

 

 

Capitolul V 

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE. 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOLICITANŢILOR ŞI BENEFICIARILOR  

 

     Articolul 13. Criteriile de eligibilitate a mass-media pentru alocarea mijloacelor Fondului 

(1) Poate participa la concursul pentru  alocarea mijloacelor Fondului mass-media care: 

a) este înregistrată în Registrul public al instituțiilor mass-media ținut de Agenția Servicii 

Publice; 

b) respectă condițiile de transparență și prevederile Codului deontologic al jurnalistului din 

Republica Moldova;    

c) activează în domeniu de cel puțin un an; 

d) abordează subiecte care corespund scopurilor prezentei legi;  

f) la data depunerii cererii de participare în concurs, nu au restanţe la achitarea impozitelor şi 

taxelor faţă de bugetul public national și nu se află în procedură de insolvabilitate sau procedură de 

dizolvare cu lichidare;  

g) nu sunt în lista de interdicție a beneficiarilor Fondului; 

h) nu au fost sancționați de Consiliul Coordonator al Audioviziualului (pentru instituțiile mass-

media audiovizuale). 

(2) Mass-media care participă în concurs trebuie să-și desfășoare activitatea în mod 

transparent, aceasta manifestîndu-se, în special, prin publicarea rapoartelor anuale care trebuie să 

conțină: 

a) raportul de activitate; 

b) declarația financiară, care va include raportul financiar pentru ultimul an de activitate 

întocmit potrivit standardelor contabile;  

c) informația despre sursele de finanțare, inclusiv despre mijloacele financiare și/sau materiale 

obținute, precum și date despre folosirea acestor mijloace, inclusiv cheltuielile generale și cheltuielile 

administrative. 

(3) Nu pot beneficia de mijloacele de sprijin prevăzute de prezenta lege: 

a) furnizorii de servicii media audiovizuale publice; 

b) mass-media cu caracter publicitar și/sau erotic; 

c) mass-media editate de partidele politice. 

 

Articolul 14. Drepturile și obligațiile solicitanților și beneficiarilor mijloacelor de sprijin 

(1) Solicitanții și beneficiarii mijloacelor de sprijin dispun de următoarele drepturi: 

a) să beneficieze de suport informaţional privind condiţiile de selecție a beneficiarilor și alocare 

a mijloacelor Fondului; 

b) să depună proiecte și programe pentru susținerea dezvoltării mass-media în cadrul concursului 

organizat anual de Ministerul Culturii; 

A comentat [T16]: Și Ministerul Finanțelor 

A comentat [T17]: Cred că ceste drepturi se referă la 
solicitanții de suport financiar. Drepturile beneficiarilor ar 

urma a fi descrise într-un alineat separat. 
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c) să fie informați operativ privind iregularităţile și/sau omisiunile depistate în dosarul prezentat 

pentru participarea în concurs; 

d) să solicite și să obțină informații privind stadiul de examinare a dosarelor înaintate pentru 

obținerea mijloacelor de sprijin; 

e) să ia cunoştinţă de actele Consiliului de experți întocmite în vederea procesării dosarului de 

participare în concurs; 

f) să beneficieze de alte drepturi prevăzute de lege. 

(2) Solicitanții și beneficiarii sunt obligaţi: 

a) să respecte cerinţele stabilite de prezenta lege; 

b) să prezinte dosarul de participare la concurs și documentele justificative în modul şi termenele 

stabilite în anunț; 

c) să asigure utilizarea conform destinaţiei a mijloacelor Fondului; 

d) să respecte, pe toată durata stabilită, angajamentele, condiţiile de eligibilitate şi criteriile de 

evaluare care au stat la baza acordării mijloacelor de sprijin; 

e) să notifice Ministerul Culturii privind apariţia oricărei schimbări survenite în realizarea 

adecvată proiectelor și programelor finanțate din mijloacele Fondului; 

f) să respecte alte obligaţii stabilite de prezenta lege. 

(3) Beneficiarul în privința căruia s-a constatat că a prezentat date neveridice în dosarul de 

participare la concurs este obligat să restituie mijloacele obținute și va fi inclus în Lista de interdicție 

a beneficiarilor, cu excepția cazului în care acesta notifică Ministerul Culturii cu privire la abaterile 

comise și restituie mijloacele benevol. 

(4) Beneficiarii sînt obligaţi să menţină în vigoare criteriile de eligibilitate de la data depunerii 

dosarului de concurs pe parcursul întregii perioade stabilite în documentele de alocare a mijloacelor 

de sprijin. 

(5) Beneficiarii în privința cărora s-a intentat o procedură de insolvabilitate sau o procedură de 

dizolvare cu lichidare sunt obligați să notifice Ministerul Culturii cu privire la acest fapt în termen de 

5 zile. 

 

 

Capitolul VI 

ORGANIZAREA ȘI PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI. 

MONITORIZAREA VALORIFICĂRII MIJLOACELOR  

 

Articolul 15. Concursul dosarelor solicitanților mijloacelor Fondului 

(1) Ministerul Culturii organizează și desfășoară anual concursul pentru acordarea mijloacelor 

de sprijin pentru susținerea dezvoltării mass-media prin proiecte și programe care corespund 

scopurilor prezentei legi și priorităților anuale stabilite în condițiile art. 10. 

(2) Concursul poate fi desfășurat și de câteva ori pe parcursul unui an, în dependență de 

disponibilitatea mijloacelor Fondului fie în dependență de apariția unor noi priorități pentru programe 

de sprijin. 

(3) Anunțul privind lansarea concursului este plasat pe pagina web a Ministerului Culturii și  

include următoarele informații: 

a) data lansării și încheierii procesului de recepționare a dosarelor; 

b) lista priorităților pentru programele sau proiectele de susținere a dezvoltării mass-media; 

c) criteriile de eligibilitate pentru solicitanți; 

d) lista documentelor necesare care trebuie să fie incluse în dosarul de participare; 

e) volumul mijloacelor alocate pentru susținerea proiectelor și programelor de susținere a mass-

media; 

f) alte informații necesare. 

A comentat [T18]: De ce constatarea se presupune că va fi 
făcută după alocarea mijloacelor financiare și nu înainte de 
aprobarea proiectului și alocarea fondurilor? 

A comentat [T19]: De clarificat care anume criterii de 
eligibilitate 
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Articolul 16. Consiliul de experți 

(1) Evaluarea dosarelor de concurs este asigurată de un Consiliu de experți care activează pe 

lîngă Ministerul Culturii în baza Regulamentului aprobat de Guvern cu respectarea rigorilor Legii 

239/2008 privind transparența în procesul decizional.  

(2) Componența nominală a Consiliului se aprobă prin ordinul Ministrului Culturii. 

(3) Mandatul membrului Consiliului de experți este de 5 ani. Una și aceeași persoană nu poate 

fi membru al Consiliului de experți mai mult de 2 mandate consecutiv.   

(4) Consiliul de experți este alcătuit din 9 membri, dintre care: 

a) 8 membri sunt desemnați de Consiliul de presă/asociațiile profesioniștilor din mass-media, 

care vor fi selectați în baza unei proceduri de concurs transparente; 

b) 1 membru este desemnat de Ministrul Culturii și care va exercita și atribuțiile de secretariat 

ale Consiliului de experți. 

(5) În procesul de selectare a membrilor Consiliului de experți se va urmări specializarea 

diversă a acestora, ținînd cont de scopurile legii, precum și prioritățile mijloacelor de sprijin stabilite 

anual de Ministerul Culturii. 

(6) În cazul stabilirii unor priorități specifice pentru mijloacele de sprijin în Consiliul de experți 

pot fi atrași membri ad-hoc. Criteriile și procedura de desemnare a acestor membri sunt similare 

procedurii aplicate față de membrii cu mandat permanent. 

(7) Membru al Consiliului de experți poate fi persoana care: 

a) este cetățean al Republicii Moldova și are domiciliul în Republica Moldova; 

b) cunoaște limba de stat și o limbă de circulație internațională; 

c) are cel puțin 5 ani de experiență în domeniile priorităților și scopurilor prezentei legi ,  

d) se bucură de o reputație ireproșabilă; 

e) nu este funcționar public și nu are statutul de angajat al unei instituții mass-media; 

f) nu este membru al unui partid politic sau al unei organizații social-politice; 

g) este susținut/ă printr-o recomandare de cel puțin două asociații obștești/ale jurnaliștilor. 

(8) Mandatul de membru al Consiliului de experți încetează în caz de: 

a) expirare a mandatului; 

b) revocare; 

c) demisie; 

d) deces. 

(9) Revocarea membrului Consiliului de experți se face prin ordinul Ministrului Culturii, la 

propunerea Președintelui sau a unui din membrii Consiliului, în cazul constatării uneia din următoarele 

circumstanțe: 

a) condamnării, în baza hotărîrii definitive și irevocabile a instanței de judecată, pentru 

comiterea unei infracțiuni; 

b) imposibilității, din motive de sănătate, de a-și exercita atribuțiile mai mult de 4 luni 

consecutive; 

c) declarării dispariției fără urmă, în conformitate cu legea; 

d) activității în cadrul unui partid politic sau al unei organizații social-politice.  

(10) Membrii Consiliului de experți își exercită mandatul pînă la intrarea în funcție a noilor 

membri, dar nu mai mult de 6 luni de la expirarea mandatului.  

(11) Președintele Consiliului de experți este ales prin vot secret al membrilor, cu majoritatea 

voturilor acestora la prima ședință a Consiliului care este convocată de Ministerul Culturii și prezidată 

de reprezentantul desemnat de minister. Reprezentantul ministerului nu poate fi ales în funcția de 

președinte a Consiliului. 

 (12) Secretariatul Consiliului de experți se asigură de reprezentantul desemnat de Ministerul 

Culturii din structură organizațională din sfera sa de competență. 

A comentat [T20]: Poate și  Consiliul Audiovizualului 
având în vedere că pot participa la concurs și furnizorii de 
servicii media audiovizuale. De ce nu și partenerii de 
dezvoltare care susțin proiecte în domeniul mass-media? Mai 
mult, se presupune că mijloacele Fondului se vor constitui și 
din contribuțiile acestora. 

A comentat [T21]: A clarifica ce înseamnă specializare 
diversă 

A comentat [T22]: Nu văd care este plus valoarea, 
necesitatea acesti condiții 

A comentat [T23]:  Una și aceeași asociație va putea oferi 
recomandări mai multor candidați? Totuși nu avem atît de 
multe asociații obștești în domeniul media 
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(13) Consiliul de experți se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar decât 

o dată în semestru.  

(14) Ședințele Consiliului sînt publice. Data și ora desfășurării ședințelor se stabilesc de 

președintele Consiliului după consultarea membrilor. Această informație se aduce la cunoștință 

membrilor Consiliului și publicului larg, prin afișarea acesteia pe pagina web oficială a Ministerului 

Culturii într-un directoriu special destinat activităților de susținere a dezvoltării mass-media, cu cel 

puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru ședință. 

(15) În termen de 3 luni de la sfîrșitul fiecărui an, Consiliul de experți publică pe pagina web 

oficială a Ministerului Culturii raportul de activitate pe anul precedent, precum și lista mass-media 

care a beneficiat de mijloace de sprijin.  

(16) Deciziile Consiliului de experți cu privire la acordarea mijloacelor de sprijin a mass-media 

se publică pe pagina web oficială a Ministerului Educației și Cercetării. 

(17) Membrii Consiliul de experții beneficiază pentru fiecare ședință la care participă de o 

indemnizație echivalentă cu 10% din salariul Președintelui Consiliului Audioviziualului. Mijloacele 

pentru remunerarea activității membrilor Consiliului de experți sunt stabilite anual în bugetul 

Ministerului Culturii/sunt alocate din Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media. 

 

Articolul 17. Atribuțiile Consiliului de experți 

(1) Consiliul de experți în colaborare cu Ministerul Culturii, îndeplinește următoarele atribuții: 

a) propune prioritățile anuale și programarea mijloacelor de sprijin pentru susținerea 

dezvoltării mass-media;  

b) elaborează criteriile și condițiile de participare la concurs; 

c) elaborează condițiile de desfășurare a concursului și criterii de desemnare a câștigătorilor 

d) asigură evaluarea dosarelor de concurs pentru alocarea mijloacelor de sprijin;  

e) contribuie la procesul de monitorizare a utilizării mijloacelor de sprijin;  

f) asigură evaluarea impactului mijloacelor de sprijin pentru susținerea dezvoltării mass-

media. 

(2) Deciziile aprobate de Consiliul de experți în exercitarea atribuțiilor sale vor fi motivate în 

mod corespunzător. 

 

Articolul 18. Procedura de examinare a dosarelor 

(1) Examinarea dosarelor se realizează de către Consiliul de experți în conformitate cu 

prevederile prezentei legi şi în modul stabilit de Ministerul Culturii. 

(2) Procedura de examinare a dosarului presupune următoarele etape: 

a) recepţionarea dosarului cu documentele solicitate și înregistrarea acestuia în modul stabilit;  

b) examinarea cererii de acordare a mijloacelor de sprijin și autorizarea plăţilor. 

 

Articolul 19. Recepţionarea dosarelor  

(1) Dosarul se depune de către reprezentantul legal al solicitantului la sediul Ministerului 

Culturii. 

(2) Dosarele mass-media participante în concurs trebuie să conțină următoarele documente de 

bază: 

a) documente care confirmă întrunirea criteriilor de eligibilitate prevăzute de art. 13;  

b) propunerea de proiect sau program care corespunde priorităților stabilite; 

c) dovada capacităților necesare implementării proiectului sau programului; 

d) dovada lipsei datoriilor la bugetul public național; 

e) declarații pe propria răspundere privind lipsa sancțiunilor  

f) alte documente necesare. 

 

A comentat [T24]: Propun și rapoartele financiare să fie 
pubicate 

A comentat [T25]: Ministerul Educației 

A comentat [T26]: Presupun ca e din salariul de bază 

A comentat [T27]: Urmează a fi examinată posibilitatea 
includerii remunerării membrilor direct din Fond 

A comentat [T28]: Cum? 

A comentat [T29]: Cred ca trebuie de calrificat/ajustat cu 
art. 16 al(1) din lege 

A comentat [T30]: De către Ministerul Finanțelor 

A comentat [T31]: Cred ca nu este necesar sa fie 
reprezentatnul legal, orice angajat din cadrul instituției mass-
media ar putea să o facă 
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(3) După recepționare, dosarul se supune înregistrării imediate în registru. 

(4) În vederea asigurării respectării condiţiilor de eligibilitate şi stabilirii autenticităţii 

documentelor din dosar, reprezentanţii Ministerului Culturii/Consiliului de experți sînt în drept: 

a) să solicite documente suplimentare pentru confirmarea veridicităţii documentelor anexate, 

dacă există temeiuri suficiente de a presupune caracterul neveridic al acestora; 

b) să solicite autorităţilor de orice nivel informaţii referitoare la solicitant. 

 

Articolul 20. Termenul de examinare a dosarelor 

(1) Dosarele se examinează în dependență de complexitatea acestora, volumul mijloacelor de 

sprijin, în termen de cel mult 1 lună de la data depunerii. 

(2) În cazuri de complexitate, termenul stabilit la alin. (1) poate fi prelungit cu 10 zile lucrătoare, 

cu înștiințarea în scris a solicitantului. 

(3) Termenul de examinare poate fi suspendat în cazul în care resursele Fondului de susținere a  

dezvoltării mass-media sînt epuizate. 

 

Articolul 21. Autorizarea spre plată a mijloacelor de sprijin 

(1) Procesul de autorizare spre plată a mijloacelor de sprijin are la bază următoarele principii: 

a) asigurarea transparenţei; 

b) asigurarea tratamentului egal, imparţialităţii şi nediscriminării față de toți solicitanţii;  

c) declararea pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea criteriilor de eligibilitate, 

veridicitatea actelor din dosarul de participare la concurs, costurilor pentru care se solicită mijloacele 

de sprijin. 

(2) Decizia de autorizare spre plată a mijloacelor de sprijin constituie temei pentru trecerea în 

contul beneficiarului a sumei. 

 

Articolul 23. Achitarea mijloacelor de sprijin 

(1) În termen de 5 zile din data aprobării deciziei de acordare a mijloacelor de sprijin, Ministerul 

Culturii transmite spre executare ordinele de plată către Trezoreria de Stat. 

(2) Plata se va efectua în ordinea depunerii ordinelor de plată la Trezoreria de Stat, în monedă 

naţională, prin virament prin contul special trezorerial al Fondului (Ministerului Culturii). 

(3) La primirea ordinelor de plată, Trezoreria de Stat verifică: 

a) încadrarea sumelor în prevederile bugetare aprobate; 

b) concordanţa dintre denumirea și codul fiscal ale solicitantului cu datele din ordinele de plată 

depuse de Ministerul Culturii. 

 

Articolul 24. Lista de interdicție a beneficiarilor mijloacelor de sprijin 

(1) Pentru prezentarea datelor false, denaturate, neveridice, dosarele solicitanţilor se declară 

neeligibile, iar solicitantul se introduce în Lista de interdicţie a beneficiarilor, gestionată de Ministerul 

Culturii, conform procedurii stabilite de Guvern; 

(2) Lista de interdicție a beneficiarilor reprezintă un registru ținut de Ministerul Culturii, ce 

cuprinde informaţiile despre solicitanţii/beneficiarii care au prezentat date neveridice, documente 

false, constatate de către Consiliul de experți, precum și despre cei care nu şi-au îndeplinit 

angajamentele asumate. 

(2) Procedura de introducere în Lista de interdicție a beneficiarilor și, după caz, de excludere din 

aceasta se stabileşte de Ministerul Culturii. 

 

 

Capitolul VII 

 DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

A comentat [T32]: Deținut de cine? 
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Articolul 25. Intrarea în vigoare  

(1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni din ziua publicării. 

(2) În situațiile de acordare a mijloacelor de sprijin în curs de realizare la data intrării în vigoare a 

prezentei legi se vor aplica prevederile actelor legislative în vigoare până la data intrării în vigoare a 

prezentei legi. 

 

Articolul 26. Dispoziții tranzitorii 

(1) În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, Consiliul de Presă din Republica 

Moldova va asigura desfășurarea procedurii de concurs și desemnarea membrilor Consiliului de 

experți în conformitate cu prevederile prezentei legi. 

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi: 

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu 

prezenta lege; 

b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege; 

c) va elabora actele normative necesare executării prezentei legi; 

d) va asigura ajustarea actelor normative ale autorităților administrației publice la prevederile 

prezentei legi. 

(3) Ministerul Finanțelor va prevedea în legile anuale ale bugetului de stat norme și o linie 

bugetară separată pentru transferurile din bugetul de stat în Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-

media. 

(4) În termen de 6 luni din momentul constituirii, Consiliul de experți, va elabora și va prezenta 

spre aprobare Ministerului Culturii Regulamentul privind procedura de selecție a beneficiarilor, 

alocarea, distribuția și evaluarea utilizării mijloacelor Fondului pentru susținerea dezvoltării mass-

media. 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI 
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Cristina DURNEA 

 

 

Proiect 

(versiune 05.09.2022)  

Lege  

cu privire la susținerea dezvoltării mass-media în Republica Moldova  

 

Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articolul 1. Obiectul  

Prezenta lege reglementează scopul și principiile pentru susținerea dezvoltării mass-media, 

constituirea și gestionarea Fondului pentru susținerea dezvoltării mass-media din Republica Moldova, 

precum și raporturile ce țin de selectarea beneficiarilor, alocarea, distribuirea, evaluarea și raportarea 

utilizării mijloacelor Fondului. 

 

Articolul 2. Scopul legii 

 Susținerea dezvoltării mass-media are drept scop: 

a) dezvoltarea pluralismului mediatic; 

b) sprijinirea proiectelor culturale, educaționale și de alfabetizare media; 

c) încurajarea abordării subiectelor și problemelor de interes public;  

d) fortificarea independenței editoriale și economice. 

 

Articolul 3. Noțiuni principale 

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică: 

criterii de eligibilitate – condiții obligatorii pentru solicitantul mijloacelor de sprijin; 

Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media – totalitate a mijloacelor bugetare, precum și a celor 

provenite din partea partenerilor de dezvoltare, destinate finanțării mijloacelor de sprijin pentru 

instituțiile mass-media;  

instituție mass-media – persoană juridică înregistrată în condițiile legii cu scopul declarat de a realiza 

și a disemina în spațiul public produse mediatice pentru care poartă responsabilitate editorială; 

instituție mass-media – persoană juridică înregistrată în condițiile legii, având drept gen de 

activitate sau scop statutar informarea publicului prin intermediul mijloacelor electronice, 

audiovizuale sau scrise și tipărite. (prezența în statutul unei PJ a scopurilor statutare/genurilor 

de activitate specifice mass-mediei reprezintă o condiție importantă. În caz contrar, un SRL 

care comercializează legume și își declară scopul de mai sus se încadrează în definiția de 

„instituție mass-media”). 

jurnalist - persoană fizică care se ocupă cu regularitate de colectarea, fotografierea, înregistrarea video 

și/sau audio, înregistrarea, redactarea, editarea sau publicarea informațiilor de interes public, cu scopul 

diseminării publice, prin intermediul oricărui mijloc de informare public; (În contextul excluderii 

jurnaliștilor (persoane fizice) din categoria beneficiarilor, relevanța prezentei definiții decade.)  

Annex no.21 Supporting the development of media-draft_CJI_proposals
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mass-media – mijloace de informare  publică, tipărite sau difuzate în format electronic, inclusiv on-

line, instituțiile mass-media, precum și jurnalistul; 

mijloace de sprijin – sprijin financiar nerambursabil şi neimpozabil acordat din Fondul pentru 

susținerea dezvoltării mass-media solicitanților care corespund criteriilor de eligibilitate în vederea 

atingerii scopului prezentei legi; 

solicitanți/beneficiari ai mijloacelor de sprijin – mass-media care corespunde și respectă criteriile 

de eligibilitate prevăzute de prezenta lege. 

solicitant al mijloacelor de sprijin – instituția mass-media care au depus dosarul pentru 

participarea la concurs. 

beneficiar al mijloacelor de sprijin – instituția mass-media căreia, în urma concursului, i se 

atribuie finanțare din Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media; 

 

Articolul 4. Principiile de bază ale susținerii dezvoltării mass-media 

Activitatea de susținere a dezvoltării mass-media se desfășoară cu respectarea următoarelor principii 

de bază: 

principiul eficienței – utilizarea mijloacelor financiare pentru finanțarea programelor și proiectelor în 

domeniile care corespund scopului prezentei legi în baza unor estimări cost-eficiență; 

principiul echității și egalității – asigurarea accesului la mijloacele financiare ale Fondului tuturor 

solicitanților eligibili și finanțarea programelor și proiectelor care corespund criteriilor de eligibilitate 

în mod nediscriminatoriu; 

principiul transparenței – desfășurarea activității de finanțare a programelor și proiectelor în cadrul 

unor procese transparente și participative, bazate pe proceduri aprobate și publicate în prealabil pe 

pagina web oficială a Ministerului Culturii (Fondului pentru susținerea dezvoltării mass-media); 

principiului responsabilităţii - solicitanții/beneficiarii mijloacelor de sprijin sunt obligaţi să-şi asume 

responsabilitatea drept condiţie obligatorie pentru obţinerea și valorificarea mijloacelor de susținere. 

 

  Capitolul II 

ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE ÎN DOMENIUL SUSȚINERII DEZVOLTĂRII MASS-MEDIA 

 

Articolul 5. Atribuţiile Guvernului 

(1) În vederea realizării şi implementării politicii statului în domeniul susținerii dezvoltării mass-

media, Guvernul propune Parlamentului aprobarea, prin legea bugetului de stat pentru anul respectiv, 

a alocării mijloacelor financiare necesare în Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media; 

(2) În activitatea de administrare a Fondului pentru susținerea dezvoltării mass-media, la propunerea 

Ministerului Culturii, Guvernul decide elaborarea și implementarea sistemelor informaționale de stat, 

inclusiv destinate creării și ținerii resurselor informaționale de stat. 

(3) Instituirea, conceptualizarea, organizarea și funcționarea sistemelor și resurselor informaționale 

de stat în activitatea de administrare a Fondului se stabilesc de Guvern, conform legislației cu privire 

la informatizare și la resursele informaționale de stat, cu privire la registre și cu privire la protecția 

datelor cu caracter personal. 

 

Articolul 6. Atribuțiile Ministerului Culturii 

(1) Autoritatea administrației publice centrale responsabilă de promovarea și coordonării politicii de 

susținere a dezvoltării mass-media este Ministerul Culturii. 

(2) Ministerul Culturii are următoarele atribuţii: 

a) elaborează, modifică și promovează politica de stat în domeniul susținerii dezvoltării mass-media, 

în colaborare/coordonare cu Comisia parlamentară de profil; 

Șters: sînt 
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b) prezintă avize și propuneri asupra proiectelor actelor normative care au ca obiect politicile de 

susținere a dezvoltării mass-media; 

c) elaborează și aprobă, la propunerea Consiliului de experți și în consultare și coordonare prealabilă 

cu toate părțile interesate și Comisia parlamentară de profil, Regulamentul privind procedura de 

selecție a beneficiarilor, alocarea, distribuția și evaluarea utilizării mijloacelor Fondului pentru 

susținerea dezvoltării mass-media; 

d) colectează și sintetizează anual propunerile privind proiectele și programele de susținere a mass-

media care corespund scopurilor prezentei legi; 
e) aprobă anual, după consultarea și coordonarea prealabilă cu toate părțile interesate și Comisia 

parlamentară de profil, lista domeniilor prioritare și care corespund scopului prezentei legi pentru 

susținerea dezvoltării mass-media și asigură publicarea acesteia pe pagina web a ministerului;  

f) constituie, în condițiile prezentei legi, consiliile de experți care examinează cererile solicitanților 

mijloacelor de sprijin din Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media; 

g) organizează și desfășoară anual concursul pentru solicitanții mijloacelor de sprijin din Fondul 

pentru susținerea dezvoltării mass-media, în condițiile prezentei legi și conform priorităților anuale 

aprobate; 

h) asigură prin coordonare cu Ministerul Finanţelor și în condițiile prezentei legi alocarea și 

monitorizarea utilizării mijloacelor financiare din Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media; 

i) evaluează impactul realizării politicii de susținere a dezvoltării mass-media şi, în baza datelor 

obţinute, asigură adaptarea acesteia; 

j) întreprinde măsurile necesare pentru informarea părților interesate privind condiţiile de accesare a 

mijloacelor din Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional; 

k) asigură, în colaborare și coordonare cu părțile interesate, atragerea programelor internaţionale de 

asistenţă tehnică şi financiară pentru suplinirea Fondului pentru susținerea dezvoltării mass-media, 

precum și implementarea acestora; 

l) sesizează, din oficiu sau la solicitare, asupra încălcării prezentei legi. 

 

Capitolul III 

FONDUL PENTRU SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII MASS-MEDIA 

 

Articolul 7. Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media  

(1) Pentru finanțarea programelor și proiectelor care corespund scopului prezentei legi se constituie 

Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media (în continuare – Fond). 

(2) Fondul reprezintă totalitatea mijloacelor financiare destinate finanțării programelor și proiectelor 

în domeniul dezvoltării mass-media. 

(3) Mărimea mijloacelor financiare ale Fondului se aprobă prin legea anuală a bugetului de stat, în 

corespundere cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014. 

(4)  Mijloacele financiare ale Fondului se gestionează prin contul unic trezorerial al Ministerului 

Finanțelor. 
 

Articolul 8. Administrarea Fondului 

(1) Administrarea Fondului este asigurată în conformitate cu prezenta lege de către o structură 

organizațională din sfera de competență a Ministerul Culturii. 

(2) Structura organizațională din sfera de competență a Ministerul Culturii îndeplinește următoarele 

atribuții: 

a) implementează cadrul normativ și documentele cu privire la politicile statului în domeniul susținerii 

dezvoltării mass-media; 
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b) întreprinde, în comun cu asociațiile și organizațiile necomerciale mass-media (părțile interesate), 

acțiuni pentru identificarea surselor suplimentare de finanțare a programelor și proiectelor în domeniul 

susținerii dezvoltării mass-media; 

c) coordonează activitățile beneficiarilor mijloacelor de sprijin, implicate în implementarea 

programelor și proiectelor în domeniul susținerii dezvoltării mass-media finanțate de Fond, în scopul 

asigurării și realizării eficiente a sinergiei în cadrul acestora; 

d) asigură organizațional desfășurarea procedurilor de identificare, evaluare, selectare, finanțare și 

monitorizare a implementării programelor și proiectelor în domeniul susținerii dezvoltării mass-

media; 

e) elaborează și înaintează Ministerului Culturii proiectul planului operațional anual de administrare 

a Fondului; 

f) întreprinde măsuri de asigurare a transparenței în procesul de administrare a Fondului și de 

implementare a programelor și proiectelor în domeniul susținerii dezvoltării mass-media. 
 

Articolul 9. Finanțarea Fondului  

(1) Bugetul Fondului se constituie din următoarele surse: 

a) transferuri anuale din bugetul de stat pentru susținerea mass-media, stabilite într-un articol separat 

al Legii bugetului de stat și care urmează să reprezinte nu mai puțin de 0,05%...;  

b) transferuri anuale pentru susținerea mass-media locală, transferate din bugetele unităților 

administrativ-teritoriale, în limita disponibilității mijloacelor financiare; 

c) donații și sponsorizări pentru proiecte și programe care corespund scopului prezentei legi și 

domeniilor stabilite anual de Ministerul Culturii, acordate Fondului de persoane fizice și juridice din 

Republica Moldova și din străinătate; 

d) granturi acordate Fondului de persoane juridice/fizice din Republica Moldova și din străinătate; 

e) alte surse financiare a căror legitimitate nu este în contradicție cu prevederile legislației în vigoare.  

(2) Mijloacele financiare ale Fondului se utilizează exclusiv pentru finanțarea programelor și 

proiectelor, inclusiv de cercetare științifică, în domeniul dezvoltării mass-media. 

(3) Controlul asupra administrării mijloacelor financiare ale Fondului este efectuat de către Curtea de 

Conturi. 

 

Articolul 10. Transparența în acordarea mijloacelor Fondului  

(1) Lista beneficiarilor mijloacelor Fondului este publicată pe pagina web oficială a Ministerului 

Culturii.  

(2) Partea dispozitivă a deciziilor Consiliului de experți este publicată pe pagina web oficială a 

Ministerului Culturii, cu condiția respectării interesului părților și a informațiilor ce constituie 

secret de stat sau secret comercial. (clauză vagă care poate duce la interpretări eronate). 

(2) Partea dispozitivă a deciziilor Consiliului de experți este publicată pe pagina web oficială a 

Ministerului Culturii, cu condiția limitării accesului la informațiile cu caracter restricționat 

conform legislației.   

 (3) Ministerul Culturii întocmește și plasează pe pagina sa web oficială raportul anual privind 

mijloacele de sprijin acordate mass-media. 
 

 

Capitolul IV 

PROGRAMAREA MIJLOACELOR FONDULUI 

 
Articolul 11. Programarea priorităților de susținere a dezvoltării mass-media  

(1) Prioritățile de susținere a dezvoltării mass-media sunt stabilite anual de Ministerul Culturii în 

corespundere cu scopurile urmărite de prezenta lege și în baza propunerilor colectate din partea 

Șters: ¶

Șters: sînt 
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autorităților publice, organizațiilor necomerciale din domeniul mass-media asociaților 

profesioniștilor din mass-media, partenerilor de dezvoltare și altor părți interesate. 

(2) Toate propunerile de priorități de susținere a proiectelor și programelor pentru susținerea 

dezvoltării mass-media pentru următorul an sunt publicate pe pagina web a Ministerului Culturii și 

supuse consultărilor publice.  

(3) Lista priorităților, definitivată urmare a consultărilor publice, se aprobă de Ministerul Culturii și 

se publică pe pagina web a acestuia. 

(4) În baza listei priorităților aprobate Ministerul Culturii organizează anual concursul proiectelor și 

programelor care urmăresc scopurile prezentei legi și susținerea dezvoltării mass-media. 

 

Articolul 12. Mijloacele de sprijin  

(1) Mijloacele Fondului sunt distribuite mass-media care corespund criteriilor de eligibilitate 

prevăzute de prezenta lege prin susținerea programelor și proiectelor care se încadrează în lista 

priorităților stabilite pentru anul respectiv .  

(2) În funcție de disponibilitatea și volumul mijloacelor Fondului pentru anul respectiv, proiectele și 

programele mass-media pot să includă și mijloace de sprijin instituționale (structurale). 

(2) Volumul mijloacelor alocate din Fond variază în funcție de prioritățile stabilite pentru anul 

respectiv. Plafonul maxim se stabileşte de către Ministerul Culturii, după coordonarea/ consultarea cu 

organizațiile necomerciale din domeniul mass-media asociațiile profesioniștilor din mass-media 

și, după caz, a partenerilor de dezvoltare. 

 

 

Capitolul V 

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE. 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOLICITANŢILOR ŞI BENEFICIARILOR  

 

Articolul 13. Criteriile de eligibilitate a mass-media pentru alocarea mijloacelor Fondului 

(1) Poate participa la concursul pentru  alocarea mijloacelor Fondului instituțiile mass-media care 

satisfac următoarele condiții: 

a) sunt înregistrate în Registrul public al instituțiilor mass-media ținut de Agenția Servicii Publice; 

b) respectă condițiile de transparență și prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica 

Moldova;    

c) își desfășoară activitatea în domeniu de cel puțin un an; 

d) abordează subiecte care corespund scopurilor prezentei legi;  

f) la data depunerii cererii de participare în concurs, nu au restanţe la achitarea impozitelor şi taxelor 

faţă de bugetul public național și nu se află în procedură de insolvabilitate sau procedură de dizolvare 

cu lichidare; (Dizolvarea persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare) 

g) nu sunt în lista de interdicție a beneficiarilor Fondului; 

h) nu au fost sancționați de Consiliul Coordonator al Audiovizualului (pentru instituțiile mass-media 

audiovizuale).  

h) pe parcursul ultimului an calendaristic, instituția mass-media nu a fost sancționată pentru 

încălcarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale.   

 

(2) Mass-media care participă în concurs trebuie să-și desfășoare activitatea în mod transparent, 

aceasta manifestându-se, în special, prin publicarea rapoartelor anuale care trebuie să conțină: 

a) raportul de activitate; 

b) declarația financiară, care va include raportul financiar pentru ultimul an de activitate întocmit 

potrivit standardelor contabile;  

Șters: sînt 

Șters: dependență 

Șters: dependenţă 

Șters: activează 

A comentat [CD1]: În prezent e doar CA 

Șters: manifestîndu
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c) informația despre sursele de finanțare, inclusiv despre mijloacele financiare și/sau materiale 

obținute, precum și date despre folosirea acestor mijloace, inclusiv cheltuielile generale și cheltuielile 

administrative. 

(3) Nu pot beneficia de mijloacele de sprijin prevăzute de prezenta lege: 

a) furnizorii publici de servicii media audiovizuale publice;  

b) mass-media cu caracter publicitar și/sau erotic; (o instituție mass-media (PJ) sau jurnalistul 

(PF) nu poate fi cu caracter publicitar sau erotic).  

b) instituțiile mass-media care răspândesc materiale cu caracter erotic; 

c) mass-media editate de partidele politice. (o instituție mass-media (PJ) sau jurnalistul (PF) nu 

poate fi editat) 

c) instituțiile mass-media fondate de partidele politice.  

 

Articolul 14. Drepturile și obligațiile solicitanților și beneficiarilor mijloacelor de sprijin 

(1) Solicitanții și beneficiarii mijloacelor de sprijin dispun de următoarele drepturi: 

a) să beneficieze de suport informațional privind condițiile de selecție a beneficiarilor și alocare a 

mijloacelor Fondului; 

b) să depună proiecte și programe pentru susținerea dezvoltării mass-media în cadrul concursului 

organizat anual de Ministerul Culturii; 

c) să fie informați operativ privind iregularitățile și/sau omisiunile depistate în dosarul prezentat pentru 

participarea în concurs; 

d) să solicite și să obțină informații privind stadiul de examinare a dosarelor înaintate pentru obținerea 

mijloacelor de sprijin; 

e) să ia cunoștință de actele Consiliului de experți întocmite în vederea procesării dosarului de 

participare în concurs; 

f) să beneficieze de alte drepturi prevăzute de lege. 

(2) Solicitanții și beneficiarii sunt obligați: 

a) să respecte cerințele stabilite de prezenta lege; 

b) să prezinte dosarul de participare la concurs și documentele justificative în modul şi termenele 

stabilite în anunț; 

c) să asigure utilizarea conform destinației a mijloacelor Fondului; 

d) să respecte, pe toată durata stabilită, angajamentele, condiţiile de eligibilitate şi criteriile de evaluare 

care au stat la baza acordării mijloacelor de sprijin; 

e) să notifice Ministerul Culturii privind apariţia oricărei schimbări survenite în realizarea adecvată 

proiectelor și programelor finanțate din mijloacele Fondului; 

f) să respecte alte obligaţii stabilite de prezenta lege. 

(3) Beneficiarul în privința căruia s-a constatat că a prezentat date neveridice în dosarul de participare 

la concurs este obligat să restituie mijloacele obținute și va fi inclus în Lista de interdicție a 

beneficiarilor, cu excepția cazului în care acesta notifică Ministerul Culturii cu privire la abaterile 

comise și restituie mijloacele benevol. 

(4) Beneficiarii sunt obligați să menţină în vigoare criteriile de eligibilitate de la data depunerii 

dosarului de concurs pe parcursul întregii perioade stabilite în documentele de alocare a mijloacelor 

de sprijin. 

(5) Beneficiarii în privința cărora s-a intentat o procedură de insolvabilitate sau o procedură de 

dizolvare cu lichidare sunt obligați să notifice Ministerul Culturii cu privire la acest fapt în termen de 

5 zile. 

 

Capitolul VI 

ORGANIZAREA ȘI PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI. 

MONITORIZAREA VALORIFICĂRII MIJLOACELOR  

A comentat [CD2]: (conform CSMA) 
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Articolul 15. Concursul dosarelor solicitanților mijloacelor Fondului 

(1) Ministerul Culturii organizează și desfășoară anual concursul pentru acordarea mijloacelor de 

sprijin pentru susținerea dezvoltării mass-media prin proiecte și programe care corespund scopurilor 

prezentei legi și priorităților anuale stabilite în condițiile art. 10. 

(2) Concursul poate fi desfășurat și de câteva ori pe parcursul unui an, în funcție de disponibilitatea 

mijloacelor Fondului fie în funcție de apariția unor noi priorități pentru programe de sprijin. 

(3) Anunțul privind lansarea concursului este publicat plasat pe pagina web a Ministerului Culturii și  

include următoarele informații: 

a) data lansării și încheierii procesului de recepționare a dosarelor; 

b) lista priorităților pentru programele sau proiectele de susținere a dezvoltării mass-media; 

c) criteriile de eligibilitate pentru solicitanți; 

d) lista documentelor necesare care trebuie să fie incluse în dosarul de participare; 

e) volumul mijloacelor alocate pentru susținerea proiectelor și programelor de susținere a mass-media; 

f) alte informații necesare. 

 

Articolul 16. Consiliul de experți 

(1) Evaluarea dosarelor de concurs este asigurată de un Consiliu de experți care activează pe lângă 

Ministerul Culturii în baza Regulamentului aprobat de Guvern cu respectarea rigorilor Legii 239/2008 

privind transparența în procesul decizional.  

(2) Componența nominală a Consiliului se aprobă prin ordinul Ministrului Culturii.  

(3) Mandatul membrului Consiliului de experți este de 5 ani. Una și aceeași persoană nu poate fi 

membru al Consiliului de experți mai mult de 2 mandate consecutiv.   

(4) Consiliul de experți este alcătuit din 9 membri, dintre care: 

a) 5 membri sunt desemnați de Consiliul de presă/asociațiile profesioniștilor din mass-media, care 

vor fi selectați în baza unei proceduri de concurs transparente; 

b) 2 membru este desemnat de Ministrul Culturii și care va exercita și atribuțiile de secretariat ale 

Consiliului de experți. 

(5) În procesul de selectare a membrilor Consiliului de experți se va urmări specializarea diversă a 

acestora, ținând cont de scopurile legii, precum și prioritățile mijloacelor de sprijin stabilite anual de 

Ministerul Culturii. 

(6) În cazul stabilirii unor priorități specifice pentru mijloacele de sprijin în Consiliul de experți pot 

solicita aviz din partea ……fi atrași membri ad-hoc. Criteriile și procedura de desemnare a acestor 

membri sunt similare procedurii aplicate față de membrii cu mandat permanent. 

(7) Membru al Consiliului de experți poate fi persoana care: 

a) este cetățean al Republicii Moldova și are domiciliul în Republica Moldova; 

b) cunoaște limba de stat și o limbă de circulație internațională; 

c) are cel puțin 5 ani de experiență în domeniile priorităților și scopurilor prezentei legi ,  

d) se bucură de o reputație ireproșabilă; 

e) nu este funcționar public și nu are statutul de angajat al unei instituții mass-media, cu excepția 

….; 

f) nu este membru al unui partid politic sau al unei organizații social-politice; 

g) nu are calitatea de deținător, direct sau indirect, de acțiuni sau părți ale fondului statutar 

al societăților comerciale cu activități în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu 

calitatea de membru al Consiliului de experți. 

h) este susținut/ă printr-o recomandare de cel puțin două asociații obștești/ale jurnaliștilor. 

(8) Mandatul de membru al Consiliului de experți încetează în caz de: 

a) expirare a mandatului; 

b) revocare; 

Șters: dependență 

Șters: dependență 

Șters: lîngă

Șters: ținînd
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c) demisie; 

d) deces. 

 

(9) Revocarea membrului Consiliului de experți se face prin ordinul Ministrului Culturii, la 

propunerea Președintelui sau a unui din membrii Consiliului, în cazul constatării uneia din următoarele 

circumstanțe: 

a) condamnării, în baza hotărârii definitive și irevocabile a instanței de judecată, pentru comiterea 

unei infracțiuni; 

b) imposibilității, din motive de sănătate, de a-și exercita atribuțiile mai mult de 4 luni consecutive; 

c) declarării dispariției fără urmă, în conformitate cu legea; 

d) activității în cadrul unui partid politic sau al unei organizații social-politice; 

e) obținerii calității de deținător, direct sau indirect, de acțiuni sau părți ale fondului statutar 

al societăților comerciale cu activități în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu 

calitatea de membru al Consiliului de experți 

(10) Membrii Consiliului de experți își exercită mandatul până la intrarea în funcție a noilor membri, 

dar nu mai mult de 6 luni de la expirarea mandatului.  

(11) Președintele Consiliului de experți este ales prin vot secret al membrilor, cu majoritatea 

voturilor acestora la prima ședință a Consiliului care este convocată de Ministerul Culturii și prezidată 

de reprezentantul desemnat de minister. Reprezentantul ministerului nu poate fi ales în funcția de 

președinte a Consiliului. 

 (12) Secretariatul Consiliului de experți se asigură de reprezentantul desemnat de Ministerul Culturii 

din structură organizațională din sfera sa de competență. 

(13) Consiliul de experți se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar decât o 

dată în semestru.  

(14) Ședințele Consiliului sînt publice. Data și ora desfășurării ședințelor se stabilesc de președintele 

Consiliului după consultarea membrilor. Această informație se aduce la cunoștință membrilor 

Consiliului și publicului larg, prin afișarea publicarea acesteia pe pagina web oficială a Ministerului 

Culturii într-un directoriu special destinat activităților de susținere a dezvoltării mass-media, cu cel 

puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru ședință. 

(15) În termen de 3 luni de la sfârșitul fiecărui an, Consiliul de experți publică pe pagina web oficială 

a Ministerului Culturii raportul de activitate pe anul precedent, precum și lista mass-media care a 

beneficiat de mijloace de sprijin.  

(16) Deciziile Consiliului de experți cu privire la acordarea mijloacelor de sprijin a mass-media se 

publică pe pagina web oficială a Ministerului Educației și Cercetării.  

(17) Membrii Consiliul de experții beneficiază pentru fiecare ședință la care participă de o 

indemnizație echivalentă cu 10% din salariul Președintelui Consiliului Audioviziualului. Mijloacele 

pentru remunerarea activității membrilor Consiliului de experți sunt stabilite anual în bugetul 

Ministerului Culturii/sunt alocate din Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media. 

 

Articolul 17. Atribuțiile Consiliului de experți 

(1) Consiliul de experți în colaborare cu Ministerul Culturii, îndeplinește următoarele atribuții: 

a) propune prioritățile anuale și programarea mijloacelor de sprijin pentru susținerea dezvoltării mass-

media;  

b) elaborează criteriile și condițiile de participare la concurs; 

c) elaborează condițiile de desfășurare a concursului și criterii de desemnare a câștigătorilor 

d) asigură evaluarea dosarelor de concurs pentru alocarea mijloacelor de sprijin;  

e) contribuie la procesul de monitorizare a utilizării mijloacelor de sprijin;  

f) asigură evaluarea impactului mijloacelor de sprijin pentru susținerea dezvoltării mass-media. 

Șters: hotărîrii

Șters: sfîrșitul
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(2)  Deciziile Consiliul de experți în exercitarea atribuțiilor sale vor fi motivate în mod 

corespunzător. 

(3)  Decizia Consiliului de experți privind respingerea cererii solicitantului este motivată și poate 

fi atacată în instanța de judecată conform prevederilor Codului administrativ. 

 

Articolul 18. Procedura de examinare a dosarelor 

(1) Examinarea dosarelor se realizează de către Consiliul de experți în conformitate cu prevederile 

prezentei legi şi în modul stabilit de Ministerul Culturii. 

(2) Procedura de examinare a dosarului presupune următoarele etape: 

a) recepționarea dosarului cu documentele solicitate și înregistrarea acestuia în modul stabilit;  

b) examinarea cererii de acordare a mijloacelor de sprijin și autorizarea plăților. 

 

Articolul 19. Recepționarea dosarelor  

(1) Dosarul se depune de către reprezentantul legal al solicitantului la sediul Ministerului Culturii.  

(2) Dosarele mass-media participante în concurs trebuie să conțină următoarele documente de bază: 

a) documente care confirmă întrunirea criteriilor de eligibilitate prevăzute de art. 13;  

b) propunerea de proiect sau program care corespunde priorităților stabilite; 

c) dovada capacităților necesare implementării proiectului sau programului; 

d) dovada lipsei datoriilor la bugetul public național; 

e) declarații pe propria răspundere privind lipsa sancțiunilor aplicate de Consiliul Audiovizualului;  

f) alte documente necesare (legea trebuie să fie foarte clară. Lista doc. pentru concursuri este 

exhaustivă). 

(3) După recepționare, dosarul se supune înregistrării imediate în registru. 

(4) În vederea asigurării respectării condiţiilor de eligibilitate şi stabilirii autenticității documentelor 

din dosar, reprezentanții Ministerului Culturii/Consiliului de experți sunt în drept: 

a) să solicite documente suplimentare pentru confirmarea veridicităţii documentelor anexate, dacă 

există temeiuri suficiente de a presupune caracterul neveridic al acestora; 

b) să solicite autorităţilor de orice nivel informații referitoare la solicitant. 

  

 

Articolul 20. Termenul de examinare a dosarelor 

(1) Dosarele se examinează în funcție de complexitatea acestora, volumul mijloacelor de sprijin, în 

termen de cel mult 1 lună 30 de zile de la data depunerii. 

(2) În cazuri de complexitate, termenul stabilit la alin. (1) poate fi prelungit cu 10 zile lucrătoare, cu 

înștiințarea în scris a solicitantului. 

(3) Termenul de examinare poate fi suspendat în cazul în care resursele Fondului de susținere a  

dezvoltării mass-media sunt epuizate. 

 

Articolul 21. Autorizarea spre plată a mijloacelor de sprijin 

(1) Procesul de autorizare spre plată a mijloacelor de sprijin are la bază următoarele principii: 

a) asigurarea transparentei; 

b) asigurarea tratamentului egal, imparţialităţii şi nediscriminării față de toți solicitanţii;  

c) declararea pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea criteriilor de eligibilitate, 

veridicitatea actelor din dosarul de participare la concurs, costurilor pentru care se solicită mijloacele 

de sprijin. 

(2) Decizia de autorizare spre plată a mijloacelor de sprijin constituie temei pentru trecerea în contul 

beneficiarului a sumei. 

 

Articolul 23. Achitarea mijloacelor de sprijin 

Șters: sînt

Șters: dependență 
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(1) În termen de 5 zile din data aprobării deciziei de acordare a mijloacelor de sprijin, Ministerul 

Culturii transmite spre executare ordinele de plată către Trezoreria de Stat. 

(2) Plata se va efectua în ordinea depunerii ordinelor de plată la Trezoreria de Stat, în monedă 

naţională, prin virament prin contul special trezorerial al Fondului (Ministerului Culturii). 

(3) La primirea ordinelor de plată, Trezoreria de Stat verifică: 

a) încadrarea sumelor în prevederile bugetare aprobate; 

b) concordanţa dintre denumirea și codul fiscal ale solicitantului cu datele din ordinele de plată depuse 

de Ministerul Culturii. 

 

Articolul 24. Lista de interdicție a beneficiarilor mijloacelor de sprijin 

(1) Pentru prezentarea datelor false, denaturate, neveridice, dosarele solicitanţilor se declară 

neeligibile, iar solicitantul se introduce în Lista de interdicţie a beneficiarilor, gestionată de Ministerul 

Culturii, conform procedurii stabilite de Guvern; 

(2) Lista de interdicție a beneficiarilor reprezintă un registru ținut de Ministerul Culturii, ce cuprinde 

informaţiile despre solicitanţii/beneficiarii care au prezentat date neveridice, documente false, 

constatate de către Consiliul de experți, precum și despre cei care nu şi-au îndeplinit angajamentele 

asumate. 

(2) Procedura de introducere în Lista de interdicție a beneficiarilor și, după caz, de excludere din 

aceasta se stabileşte de Ministerul Culturii. 

 

Capitolul VII 

 DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

 

Articolul 25. Intrarea în vigoare  

(1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni din ziua publicării. 

(2) În situațiile de acordare a mijloacelor de sprijin în curs de realizare la data intrării în vigoare a 

prezentei legi se vor aplica prevederile actelor legislative în vigoare până la data intrării în vigoare a 

prezentei legi. 

 

Articolul 26. Dispoziții tranzitorii 

(1) În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, Consiliul de Presă din Republica Moldova 

va asigura desfășurarea procedurii de concurs și desemnarea membrilor Consiliului de experți în 

conformitate cu prevederile prezentei legi. 

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi: 

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu 

prezenta lege; 

b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege; 

c) va elabora actele normative necesare executării prezentei legi; 

d) va asigura ajustarea actelor normative ale autorităților administrației publice la prevederile 

prezentei legi. 

(3) Ministerul Finanțelor va prevedea în legile anuale ale bugetului de stat norme și o linie bugetară 

separată pentru transferurile din bugetul de stat în Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media. 

(4) În termen de 6 luni din momentul constituirii, Consiliul de experți, va elabora și va prezenta spre 

aprobare Ministerului Culturii Regulamentul privind procedura de selecție a beneficiarilor, alocarea, 

distribuția și evaluarea utilizării mijloacelor Fondului pentru susținerea dezvoltării mass-media. 

 

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI 
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Proiect 

(versiune 05.09.2022)  

 

O redactare pentru întreg textul legii: din câte știu, forma articulată a „mass-media” la 

genitiv-dativ este „mass-mediei” totuși... Dacă e așa, atunci corect ar fi „dezvoltării mass-

mediei”, la fel și în alte exprimări similare ( de ex.: „susținerea mass-mediei” etc.).  

Dar să consultăm și alte opinii ☺ 

 

 

Lege  

cu privire la susținerea dezvoltării mass-media în Republica Moldova  

 

Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

 Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articolul 1. Obiectul  

Prezenta lege reglementează scopul și principiile pentru susținerea dezvoltării instituțiilor mass-

media, constituirea și gestionarea Fondului pentru susținerea dezvoltării mass-media din Republica 

Moldova, precum și raporturile ce țin de selectarea beneficiarilor, alocarea, distribuirea, evaluarea și 

raportarea utilizării mijloacelor Fondului. 

 

Articolul 2. Scopul legii 

 Susținerea dezvoltării mass-media are drept scop: 

a) dezvoltarea pluralismului mediatic; 

b) sprijinirea proiectelor culturale, educaționale și de alfabetizare media; 

c) încurajarea abordării subiectelor și problemelor de interes public;  

d) încurajarea investigațiilor jurnalistice bine documentate în problemele de interes public;  

e) fortificarea independenței editoriale și economice. 

 

Articolul 3. Noțiuni principale 

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică: 

criterii de eligibilitate – condiţii obligatorii pentru solicitantul mijloacelor de sprijin; 

Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media – totalitate a mijloacelor bugetare, precum și 

a celor provenite din partea partenerilor de dezvoltare, destinate finanțării mijloacelor de sprijin pentru 

mass-media;  

instituție mass-media – persoană juridică înregistrată în condițiile legii cu scopul declarat de a 

realiza și a disemina în spațiul public produse mediatice pentru care poartă responsabilitate editorială;  

jurnalist - persoană fizică care se ocupă cu regularitate de colectarea, fotografierea, înregistrarea 

video și/sau audio, înregistrarea, redactarea, editarea sau publicarea informațiilor de interes public, cu 

scopul diseminării publice, prin intermediul oricărui mijloc de informare public;  

mass-media – mijloace de informare  publică, tipărite sau difuzate în format electronic, inclusiv 

on-line, instituțiile mass-media, precum și jurnalistul; 

mijloace de sprijin – sprijin financiar nerambursabil şi neimpozabil acordat din Fondul pentru 

susținerea dezvoltării mass-media solicitanților care corespund criteriilor de eligibilitate în vederea 

atingerii scopului prezentei legi; 

Formatat: Evidențiere

A comentat [P1]: P. Macovei: în Legea cu privire la 
libertatea de exprimare scrie, la noțiuni: ”mass-media – 
mijloc de informare în masă, tipărit sau electronic, precum şi 
jurnalistul”. Dacă lăsăm această noțiune neschimbată, atunci 

reiese că și jurnaliștii ca persoane fizice vor putea fi 
beneficiari ai legii, și nu este așa. În acest caz, legea ar trebui 
să fie ”cu privire la susținerea dezvoltării instituțiilor mass-
media”. 
DEȘI MIE MI-AR PLACE MAI MULT SĂ SCHIMBĂM 

NOȚIUNEA DE ”MASS-MEDIA” DIN LEGEA CU 

PRIVIRE LA LIBERTATEA DE EXPRIMARE ȘI SĂ 

EXCLUDEM DE ACOLO ”PRECUM ȘI 

JURNALISTUL”. Atunci denumirea actuală ar fi ok. 

 

Formatat: Evidențiere

A comentat [P2]: P. Macovei: mi se pare important să 
încurajăm în mod special investigațiile jurnalistice 

A comentat [P3]: Cred că ar trebui omisă această noțiune, 
din moment ce jurnaliștii persoane fizice nu vor fi beneficiari 
direcți 

A comentat [P4]: Am scris mai sus un comentariu referitor 
la definiția dată de Legea cu privire la libertatea de 
exprimare.  

Annex no.21 Supporting the development of media-draft_API_proposals
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solicitanți/beneficiari ai mijloacelor de sprijin – mass-media care corespunde și respectă 

criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta lege. 

 

Articolul 4. Principiile de bază ale susținerii dezvoltării mass-media 

Activitatea de susținere a dezvoltării mass-media se desfășoară cu respectarea următoarelor 

principii de bază: 

principiul eficienței – utilizarea mijloacelor financiare pentru finanțarea programelor și 

proiectelor în domeniile care corespund scopului prezentei legi în baza unor estimări cost-eficiență; 

principiul echității și egalității – asigurarea accesului la mijloacele financiare ale Fondului 

tuturor solicitanților eligibili și finanțarea programelor și proiectelor care corespund criteriilor de 

eligibilitate în mod nediscriminatoriu; 

principiul transparenței – desfășurarea activității de finanțare a programelor și proiectelor în 

cadrul unor procese transparente și participative, bazate pe proceduri aprobate și publicate în prealabil 

pe pagina web oficială a Ministerului Culturii (Fondului pentru susținerea dezvoltării mass-media); 

principiului responsabilităţii - solicitanții/beneficiarii mijloacelor de sprijin sînt obligaţi să-şi 

asume responsabilitatea drept condiţie obligatorie pentru obţinerea și valorificarea mijloacelor de 

susținere. 

 

  Capitolul II 

ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE ÎN DOMENIUL SUSȚINERII DEZVOLTĂRII MASS-MEDIA 

 

Articolul 5. Atribuţiile Guvernului 

(1) În vederea realizării şi implementării politicii statului în domeniul susținerii dezvoltării mass-

media, Guvernul propune Parlamentului aprobarea, prin legea bugetului de stat pentru anul respectiv, 

a alocării mijloacelor financiare necesare în Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media; 

(2) În activitatea de administrare a Fondului pentru susținerea dezvoltării mass-media, la 

propunerea Ministerului Culturii, Guvernul decide elaborarea și implementarea sistemelor 

informaționale de stat, inclusiv destinate creării și ținerii resurselor informaționale de stat. 

(3) Instituirea, conceptualizarea, organizarea și funcționarea sistemelor și resurselor 

informaționale de stat în activitatea de administrare a Fondului se stabilesc de Guvern, conform 

legislației cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, cu privire la registre și cu 

privire la protecția datelor cu caracter personal. 

 

Articolul 6. Atribuțiile Ministerului Culturii 

(1) Autoritatea administrației publice centrale responsabilă de promovarea și coordonării 

politicii de susținere a dezvoltării mass-media este Ministerul Culturii. 

(2) Ministerul Culturii are următoarele atribuţii: 

a) elaborează, modifică și promovează politica de stat în domeniul susținerii dezvoltării mass-

media, în colaborare/coordonare cu Comisia parlamentară de profil; 

b) prezintă avize și propuneri asupra proiectelor actelor normative care au ca obiect politicile de 

susținere a dezvoltării mass-media; 

c) elaborează și aprobă, la propunerea Consiliului de experți și în consultare și coordonare 

prealabilă cu toate părțile interesate și Comisia parlamentară de profil, Regulamentul privind 

procedura de selecție a beneficiarilor, alocarea, distribuția și evaluarea utilizării mijloacelor Fondului 

pentru susținerea dezvoltării mass-media; 

d) colectează și sintetizează anual propunerile privind proiectele și programele de susținere a 

mass-media care corespund scopurilor prezentei legi; 



3 

 

e) aprobă anual, după consultarea cu organizațiile necomerciale active din domeniul mass-media 

și coordonarea prealabilă cu toate părțile interesate și Comisia parlamentară de profil, lista domeniilor 

prioritare și care corespund scopului prezentei legi pentru susținerea dezvoltării mass-media și asigură 

publicarea acesteia pe pagina web a ministerului;  

f) constituie, în condițiile prezentei legi, consiliile de experți care examinează cererile 

solicitanților mijloacelor de sprijin din Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media; 

g)  aprobă regulamentele și procedurile elaborate de Consiliul de experți;  

h)  aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de selectare a 5 dintre 

membrii Consiliului de experți, elaborat de Consiliul de Presă în calitate de structură națională de 

autoreglementare jurnalistică; 

i) organizează și desfășoară anual concursul pentru solicitanții mijloacelor de sprijin din Fondul 

pentru susținerea dezvoltării mass-media, în condițiile prezentei legi și conform priorităților anuale 

aprobate; 

j)  aprobă rezultatele concursurilor de sprijin din Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-

media, în conformitate cu decizia Consiliului de experți; 

k) asigură prin coordonare cu Ministerul Finanţelor și în condițiile prezentei legi alocarea și 

monitorizarea utilizării mijloacelor financiare din Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media; 

l) evaluează impactul realizării politicii de susținere a dezvoltării mass-media şi, în baza datelor 

obţinute, asigură adaptarea acesteia; 

m) întreprinde măsurile necesare pentru informarea părților interesate privind condiţiile de 

accesare a mijloacelor din Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional; 

n) asigură, în colaborare și coordonare cu părțile interesate, atragerea programelor internaţionale 

de asistenţă tehnică şi financiară pentru suplinirea Fondului pentru susținerea dezvoltării mass-media, 

precum și implementarea acestora; 

o) sesizează, din oficiu sau la solicitare, asupra încălcării prezentei legi. 

 

Capitolul III 

FONDUL PENTRU SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII MASS-MEDIA 

 

Articolul 7. Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media  

(1) Pentru finanțarea programelor și proiectelor care corespund scopului prezentei legi se 

constituie Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media (în continuare – Fond). 

(2) Fondul reprezintă totalitatea mijloacelor financiare destinate finanțării programelor și 

proiectelor în domeniul dezvoltării mass-media. 

(3) Mărimea mijloacelor financiare ale Fondului se aprobă prin legea anuală a bugetului 

de stat, în corespundere cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 

181/2014. 

(4)  Mijloacele financiare ale Fondului se gestionează prin contul unic trezorerial al 

Ministerului Finanțelor. 
 

Articolul 8. Administrarea Fondului 

(1) Administrarea Fondului este asigurată în conformitate cu prezenta lege de către o 

structură organizațională din sfera de competență a Ministerul Culturii. 

(2) Structura organizațională din sfera de competență a Ministerul Culturii îndeplinește 

următoarele atribuții: 

a) implementează cadrul normativ și documentele cu privire la politicile statului în domeniul 

susținerii dezvoltării mass-media; 

A comentat [P5]: P. Macovei: Această structură se va numi 
Secretariatul Fondului, nu? Dacă e așa, atunci să indicăm asta 
expres în lege. Plus, cred că ar trebui indicat câte persoane 
vor fi în acest Secretariat, cred că de 2 persoane, inclusiv 
cel/cea care va fi secretarul Consiliului de experți 
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b) întreprinde, după consultări cu asociațiile și organizațiile necomerciale mass-media (părțile 

interesate), acțiuni pentru identificarea surselor suplimentare de finanțare a programelor și proiectelor 

în domeniul susținerii dezvoltării mass-media; 

c) coordonează activitățile beneficiarilor mijloacelor de sprijin, implicate în implementarea 

programelor și proiectelor în domeniul susținerii dezvoltării mass-media finanțate de Fond, în scopul 

asigurării și realizării eficiente a sinergiei în cadrul acestora; 

d) asigură organizațional desfășurarea procedurilor de identificare, evaluare, selectare, 

finanțare și monitorizare a implementării programelor și proiectelor în domeniul susținerii dezvoltării 

mass-media; 

e) elaborează și înaintează Ministerului Culturii proiectul planului operațional anual de 

administrare a Fondului; 

f) întreprinde măsuri de asigurare a transparenței în procesul de administrare a Fondului și de 

implementare a programelor și proiectelor în domeniul susținerii dezvoltării mass-media. 
 

Articolul 9. Finanțarea Fondului  

(1) Bugetul Fondului se constituie din următoarele surse: 

a) transferuri anuale din bugetul de stat pentru susținerea mass-media, stabilite într-un articol 

separat al Legii bugetului de stat și care urmează să reprezinte nu mai puțin de 0,05%; 

b) PROPUN SĂ DISCUTĂM SUPLIMENTAR PROPUNEREA DE A IMPOZITA 

SUPLIMENTAR PROFITURILE ÎNREGISTRARE DE COMPANIILE DE MEDIA CARE 

DIFUZEAZĂ/DISTRIBUE PREPONDERENT CONȚINUT STRĂIN, IAR SURSELE 

ADIȚIONALE SĂ FIE VĂRSATE ÎN ACEST FOND PENTRU DEZVOLTAREA PRODUSELOR 

MEDIATICE AUTOHTONE; 

c) donații și sponsorizări pentru proiecte și programe care corespund scopului prezentei legi 

și domeniilor stabilite anual de Ministerul Culturii, acordate Fondului de persoane fizice și juridice 

din Republica Moldova și din străinătate; 

d) granturi acordate Fondului de persoane juridice din Republica Moldova și din străinătate; 

e) alte surse financiare a căror legitimitate nu este în contradicție cu prevederile legislației în 

vigoare. 

(2) Mijloacele financiare ale Fondului se utilizează exclusiv pentru finanțarea programelor și 

proiectelor, inclusiv de cercetare științifică, în domeniul dezvoltării mass-media, aprobate de Consiliul 

de experți. 

(3) Controlul asupra administrării mijloacelor financiare ale Fondului este efectuat de către 

Curtea de Conturi. 

 

Articolul 10. Transparența în acordarea mijloacelor Fondului  

(1) Lista beneficiarilor mijloacelor Fondului este publicată pe pagina web oficială a Ministerului 

Culturii.  

(2) Partea dispozitivă a deciziilor Consiliului de experți este publicată pe pagina web oficială a 

Ministerului Culturii, cu condiția respectării interesului părților și a informațiilor ce constituie secret 

de stat sau secret comercial. 

 (3) Ministerul Culturii întocmește și plasează pe pagina sa web oficială raportul anual privind 

mijloacele de sprijin acordate mass-media. 
 

 

Capitolul IV 

PROGRAMAREA MIJLOACELOR FONDULUI 

 
Articolul 11. Programarea priorităților de susținere a dezvoltării mass-media  

Șters: în comun

A comentat [P6]: ”Coordonarea activităților beneficiarilor” 
și ”sinergia programelor și proiectelor” sunt formulări 
confuze și nu cred că structura din cadrul MC (Secretariatul) 
ar trebui să facă asta. Propun să excludem. 

A comentat [P7]: Cred că 0,05% din bugetul de stat este o 
sumă rezonabilă. Ar fi cam 30 mln lei sau apr. 1,5 mln EUR 
(în Lituania – 3 mln EUR, Letonia – 4,5 mln) 

Șters: ...

Șters: <#>transferuri anuale pentru susținerea mass-media 
locală, transferate din bugetele unităților administrativ-
teritoriale, în limita disponibilității mijloacelor financiare;

Șters: <#>¶
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(1) Prioritățile de susținere a dezvoltării mass-media sînt stabilite anual de Ministerul Culturii 

în corespundere cu scopurile urmărite de prezenta lege și în baza propunerilor colectate din partea 

autorităților publice, asociaților profesioniștilor din mass-media și altor părți interesate. 

(2) Toate propunerile de priorități de susținere a proiectelor și programelor pentru susținerea 

dezvoltării mass-media pentru următorul an sunt publicate pe pagina web a Ministerului Culturii și 

supuse consultărilor publice.  

(3) Lista priorităților, definitivată urmare a consultărilor publice, se aprobă de Ministerul 

Culturii și se publică pe pagina web a acestuia. 

(4) În baza listei priorităților aprobate Ministerul Culturii organizează anual concursul 

proiectelor și programelor care urmăresc scopurile prezentei legi și susținerea dezvoltării mass-media. 

 

Articolul 12. Mijloacele de sprijin  

(1) Mijloacele Fondului sînt distribuite mass-media care corespund criteriilor de eligibilitate 

prevăzute de prezenta lege prin susținerea programelor și proiectelor care se încadrează în lista 

priorităților stabilite pentru anul respectiv .  

(2) În dependență de disponibilitatea și volumul mijloacelor Fondului pentru anul respectiv, 

proiectele și programele mass-media pot să includă și mijloace de sprijin instituționale (structurale). 

(3) Volumul mijloacelor alocate din Fond variază în dependenţă de prioritățile stabilite pentru 

anul respectiv. Plafonul maxim pentru un proiect se stabileşte de către Consiliul de experți. 

 

 

Capitolul V 

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE. 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOLICITANŢILOR ŞI BENEFICIARILOR  

 

     Articolul 13. Criteriile de eligibilitate a mass-media pentru alocarea mijloacelor Fondului 

(1) Poate participa la concursul pentru  alocarea mijloacelor Fondului instituția mass-media 

care: 

a) este înregistrată în Registrul public al instituțiilor mass-media ținut de Agenția Servicii 

Publice; 

b) respectă condițiile de transparență și prevederile Codului deontologic al jurnalistului din 

Republica Moldova;    

c) activează în domeniu de cel puțin un an; 

d) abordează subiecte care corespund scopurilor prezentei legi;  

f) la data depunerii cererii de participare în concurs, nu are restanţe la achitarea impozitelor şi 

taxelor faţă de bugetul public national și nu se află în procedură de insolvabilitate sau procedură de 

dizolvare cu lichidare;  

g) nu este în lista de interdicție a beneficiarilor Fondului; 

h) nu a fost sancționată de Consiliul Coordonator al Audioviziualului pentru încălcarea 

repetată a prevederilor articolelor X, Y, Z ale Codului serviciilor media audiovizuale (pentru 

instituțiile mass-media audiovizuale); 

e) nu a încălcat prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova și/sau 

a respectat deciziile Consiliului de Presă în calitate de structură națională de autoreglementare 

jurnalistică, în care a fost vizată.  

(2) Instituțiile mass-media care participă în concurs trebuie să-și desfășoare activitatea în mod 

transparent, aceasta manifestîndu-se, în special, prin publicarea rapoartelor anuale care trebuie să 

conțină: 

a) raportul de activitate; 

Șters: , partenerilor de dezvoltare

A comentat [P9]: Nu cred că sprijinul instituțional trebuie 
pus „în dependență de disponibilitatea și volumul 
mijloacelor”. Propun să reformulăm: ”Proiectele prezentate 
de instituțiile mass-media la concurs pot să includă și 
mijloace de sprijin instituționale (structurale), însă acestea nu 

pot depăși 15% din bugetul total solicitat. 

Șters: 2

A comentat [P10]: Asta ar trebuie să facă Consiliul de 
experți, nu Ministerul sau altcineva 

Șters: Ministerul Culturii, după coordonarea/ consultarea cu 
asociațiile profesioniștilor din mass-media și, după caz, a 

partenerilor de dezvoltare

Șters: au 

Șters: sunt 

Șters: u

Șters: sancționați 

A comentat [P11]: Aici să fie articolele care prevăd 
dezinformarea, discursul de ură și discriminarea, încălcarea 
drepturilor copilului, poate și altele 

Șters: .

Șters: M
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b) declarația financiară, care va include raportul financiar pentru ultimul an de activitate 

întocmit potrivit standardelor contabile;  

c) informația despre sursele de finanțare, inclusiv despre mijloacele financiare și/sau materiale 

obținute, precum și date despre folosirea acestor mijloace, inclusiv cheltuielile generale și cheltuielile 

administrative. 

(3) Nu pot beneficia de mijloacele de sprijin prevăzute de prezenta lege: 

a) furnizorii de servicii media audiovizuale publice; 

b) mass-media cu caracter publicitar și/sau erotic; 

c) mass-media editate de partidele politice. 

 

Articolul 14. Drepturile și obligațiile solicitanților și beneficiarilor mijloacelor de sprijin 

(1) Solicitanții și beneficiarii mijloacelor de sprijin dispun de următoarele drepturi: 

a) să beneficieze de suport informaţional privind condiţiile de selecție a beneficiarilor și alocare 

a mijloacelor Fondului; 

b) să depună proiecte și programe pentru susținerea dezvoltării mass-media în cadrul concursului 

organizat anual de Ministerul Culturii; 

c) să fie informați operativ privind iregularităţile și/sau omisiunile depistate în dosarul prezentat 

pentru participarea în concurs; 

d) să solicite și să obțină informații privind stadiul de examinare a dosarelor înaintate pentru 

obținerea mijloacelor de sprijin; 

e) să ia cunoştinţă de actele Consiliului de experți întocmite în vederea procesării dosarului de 

participare în concurs; 

f) să beneficieze de alte drepturi prevăzute de lege. 

(2) Solicitanții și beneficiarii sunt obligaţi: 

a) să respecte cerinţele stabilite de prezenta lege; 

b) să prezinte dosarul de participare la concurs și documentele justificative în modul şi termenele 

stabilite în anunț; 

c) să asigure utilizarea conform destinaţiei a mijloacelor Fondului; 

d) să respecte, pe toată durata stabilită, angajamentele, condiţiile de eligibilitate şi criteriile de 

evaluare care au stat la baza acordării mijloacelor de sprijin; 

e) să notifice Ministerul Culturii privind apariţia oricărei schimbări survenite în realizarea 

adecvată proiectelor și programelor finanțate din mijloacele Fondului; 

f) să respecte alte obligaţii stabilite de prezenta lege. 

(3) Beneficiarul în privința căruia s-a constatat că a prezentat date neveridice în dosarul de 

participare la concurs este obligat să restituie mijloacele obținute și va fi inclus în Lista de interdicție 

a beneficiarilor, cu excepția cazului în care acesta notifică Ministerul Culturii cu privire la abaterile 

comise și restituie mijloacele benevol. Întrebare: decizia de includere în lista de interdicție poate fi 

reclamată, cum? 

(4) Beneficiarii sînt obligaţi să menţină în vigoare criteriile de eligibilitate de la data depunerii 

dosarului de concurs pe parcursul întregii perioade stabilite în documentele de alocare a mijloacelor 

de sprijin. 

(5) Beneficiarii în privința cărora s-a intentat o procedură de insolvabilitate sau o procedură de 

dizolvare cu lichidare sunt obligați să notifice Ministerul Culturii cu privire la acest fapt în termen de 

5 zile. 

 

 

Capitolul VI 

ORGANIZAREA ȘI PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI. 

MONITORIZAREA VALORIFICĂRII MIJLOACELOR  

A comentat [P12]: Aceste prevederi sunt strict pentru 
beneficiari, nu și pentru solicitanți 

A comentat [P13]: Dacă s-a intentat procedura de 
insolvabilitate și nu mai pot realiza proiectul pentru care au 

primit bani? 
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Articolul 15. Concursul dosarelor solicitanților mijloacelor Fondului 

(1) Ministerul Culturii organizează și desfășoară, de regulă, anual concursul pentru acordarea 

mijloacelor de sprijin pentru susținerea dezvoltării mass-media prin proiecte și programe care 

corespund scopurilor prezentei legi și priorităților anuale stabilite în condițiile art. 10. 

(2) Concursul poate fi desfășurat și de câteva ori pe parcursul unui an, în dependență de 

disponibilitatea mijloacelor Fondului fie în dependență de apariția unor noi priorități pentru programe 

de sprijin. 

(3) Anunțul privind lansarea concursului este plasat pe pagina web a Ministerului Culturii și  

include următoarele informații: 

a) data lansării și încheierii procesului de recepționare a dosarelor; 

b) lista priorităților pentru programele sau proiectele de susținere a dezvoltării mass-media; 

c) criteriile de eligibilitate pentru solicitanți; 

d) lista documentelor necesare care trebuie să fie incluse în dosarul de participare; 

e) volumul mijloacelor alocate pentru susținerea proiectelor și programelor de susținere a mass-

media; 

f) alte informații necesare. 

 

Articolul 16. Consiliul de experți 

(1) Evaluarea dosarelor de concurs este asigurată de un Consiliu de experți care activează pe 

lîngă Ministerul Culturii în baza Regulamentului aprobat de Guvern cu respectarea rigorilor Legii 

239/2008 privind transparența în procesul decizional.  

(2) Componența nominală a Consiliului se aprobă prin ordinul Ministrului Culturii. 

(3) Mandatul membrului Consiliului de experți este de 5 ani. Una și aceeași persoană nu poate 

fi membru al Consiliului de experți mai mult de 2 mandate consecutiv.   

(4) Consiliul de experți este alcătuit din 7 membri, dintre care: 

a) 5 membri sunt desemnați de Consiliul de presă ca structură națională de autoreglementare 

jurnalistcă în colaborare cu asociațiile profesioniștilor din mass-media, care vor fi selectați în baza 

unei proceduri de concurs transparente. Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului 

pentru selectarea celor 5 membri va fi elaborat de Consiliul de Presă și prezentat pentru aprobare 

Ministerului Culturii; 

b) 2 membri sunt desemnați de Ministrul Culturii, inclusiv un membru care va exercita 

atribuțiile de secretariat ale Consiliului de experți, cu statut de funcționar public, și un membru cu 

experiență relevantă în domeniu 

(5) În procesul de selectare a membrilor Consiliului de experți se va urmări specializarea 

diversă a acestora, ținînd cont de scopurile legii, precum și prioritățile mijloacelor de sprijin stabilite 

anual de Ministerul Culturii. 

(6) Membru al Consiliului de experți poate fi persoana care: 

a) este cetățean al Republicii Moldova și are domiciliul în Republica Moldova; 

b) cunoaște limba de stat și o limbă de circulație internațională; 

c) are cel puțin 5 ani de experiență în domeniile priorităților și scopurilor prezentei legi ,  

d) se bucură de o reputație ireproșabilă; 

e) nu este funcționar public și nu are statutul de angajat al unei instituții mass-media, cu 

excepția unuia dintre membri, desemnat de Ministerul Culturii; 

f) nu este membru al unui partid politic sau al unei organizații social-politice; 

g) este susținut/ă printr-o recomandare de cel puțin două asociații obștești/ale jurnaliștilor. 

(7) Mandatul de membru al Consiliului de experți încetează în caz de: 

a) expirare a mandatului; 

b) revocare; 

Șters: 9 

A comentat [P14]: Susțin să fie din 7 membri, inclusiv 2 
din partea autorităților 

Șters: 8 

Șters: /

Șters: 1 

Șters: membru 

Șters: este 

Șters: desemnat 

Șters:  și

Șters: și 

Șters: .

A comentat [P15]: Aici s-ar putea sa avem probleme, or, 
mandatul membrilor Consiliului de experți este de 5 ani, iar 
prioritățile se vor stabili anual. Propun să lăsam doar 

specializarea diversă. 

Șters: <#>În c

Șters: <#>azul stabilirii unor priorități specifice pentru 
mijloacele de sprijin în Consiliul de experți pot fi atrași 
membri ad-hoc. Criteriile și procedura de desemnare a acestor 
membri sunt similare procedurii aplicate față de membrii cu 

mandat permanent.¶
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c) demisie; 

d) deces. 

(8) Revocarea membrului Consiliului de experți se face prin ordinul Ministrului Culturii, la 

propunerea a cel puțin trei dintre membrii Consiliului, în cazul constatării uneia din următoarele 

circumstanțe: 

a) condamnării, în baza hotărîrii definitive și irevocabile a instanței de judecată, pentru 

comiterea unei infracțiuni; 

b) imposibilității, din motive de sănătate, de a-și exercita atribuțiile mai mult de 4 luni 

consecutive; 

c) declarării dispariției fără urmă, în conformitate cu legea; 

d) activității în cadrul unui partid politic sau al unei organizații social-politice.  

(9) Membrii Consiliului de experți își exercită mandatul pînă la intrarea în funcție a noilor 

membri, dar nu mai mult de 6 luni de la expirarea mandatului.  

(10) Președintele Consiliului de experți este ales prin vot secret al membrilor, cu majoritatea 

voturilor acestora la prima ședință a Consiliului care este convocată de Ministerul Culturii și prezidată 

de cel mai în vârstă membru al Consiliului. Membrii Consiliului desemnați de Ministerul Culturii nu 

pot fi aleți în funcția de președinte al Consiliului. 

 (12) Secretariatul Consiliului de experți se asigură de reprezentantul desemnat de Ministerul 

Culturii cu statut de funcționar public.. 

(13) Consiliul de experți se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar decât 

o dată în semestru.  

(14) Ședințele Consiliului sînt publice. Data și ora desfășurării ședințelor se stabilesc de 

președintele Consiliului după consultarea membrilor. Această informație se aduce la cunoștință 

membrilor Consiliului și publicului larg, prin afișarea acesteia pe pagina web oficială a M inisterului 

Culturii într-un directoriu special destinat activităților de susținere a dezvoltării mass-media, cu cel 

puțin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru ședință. 

(15) În termen de 3 luni de la sfîrșitul fiecărui an, Consiliul de experți publică pe pagina web 

oficială a Ministerului Culturii raportul de activitate pe anul precedent, precum și lista mass-media 

care a beneficiat de mijloace de sprijin.  

(16) Deciziile Consiliului de experți cu privire la acordarea mijloacelor de sprijin a mass-media 

se publică pe pagina web oficială a Ministerului Educației și Cercetării. 

(17) Membrii Consiliul de experții beneficiază pentru fiecare ședință la care participă de o 

indemnizație echivalentă cu 10% din salariul Președintelui Consiliului Audioviziualului. Mijloacele 

pentru remunerarea activității membrilor Consiliului de experți sunt stabilite anual în bugetul 

Ministerului Culturii, cu destinație specială pentru Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-media. 

 

Articolul 17. Atribuțiile Consiliului de experți 

(1) Consiliul de experți, îndeplinește următoarele atribuții: 

a) propune prioritățile anuale și programarea mijloacelor de sprijin pentru susținerea 

dezvoltării mass-media;  

b) elaborează criteriile și condițiile de participare la concurs; 

c) elaborează condițiile de desfășurare a concursului și criterii de desemnare a câștigătorilor 

d) asigură evaluarea dosarelor de concurs pentru alocarea mijloacelor de sprijin;  

e) contribuie la procesul de monitorizare a utilizării mijloacelor de sprijin;  

f) asigură evaluarea impactului mijloacelor de sprijin pentru susținerea dezvoltării mass-

media. 

(2) Deciziile aprobate de Consiliul de experți în exercitarea atribuțiilor sale vor fi motivate în 

mod corespunzător. 

 

Șters: Președintelui sau a unui din

Șters: reprezentantul desemnat de minister

Șters: Reprezentantul 

Șters: ministerului 

Șters:  poate fi ales

Șters:  din structură organizațională din sfera sa de 
competență

Șters: 15

Șters:  

Șters: /sunt alocate din 

Șters:  în colaborare cu Ministerul Culturii
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Articolul 18. Procedura de examinare a dosarelor 

(1) Examinarea dosarelor se realizează de către Consiliul de experți în conformitate cu 

prevederile prezentei legi şi în modul stabilit de Ministerul Culturii. 

(2) Procedura de examinare a dosarului presupune următoarele etape: 

a) recepţionarea dosarului cu documentele solicitate și înregistrarea acestuia în modul stabilit; 

b) examinarea cererii de acordare a mijloacelor de sprijin și autorizarea plăţilor. 

 

Articolul 19. Recepţionarea dosarelor  

(1) Dosarul se depune de către reprezentantul legal al solicitantului la sediul Ministerului 

Culturii. 

(2) Dosarele mass-media participante în concurs trebuie să conțină următoarele documente de 

bază: 

a) documente care confirmă întrunirea criteriilor de eligibilitate prevăzute de art. 13;  

b) propunerea de proiect sau program care corespunde priorităților stabilite; 

c) dovada capacităților necesare implementării proiectului sau programului;  

d) dovada lipsei datoriilor la bugetul public național; 

e) declarații pe propria răspundere privind lipsa sancțiunilor; 

f) alte documente necesare. 

 

(3) După recepționare, dosarul se supune înregistrării imediate în registru. 

(4) În vederea asigurării respectării condiţiilor de eligibilitate şi stabilirii autenticităţii 

documentelor din dosar, Consiliul de experți este în drept: 

a) să solicite documente suplimentare pentru confirmarea veridicităţii documentelor anexate, 

dacă există temeiuri suficiente de a presupune caracterul neveridic al acestora; 

b) să solicite autorităţilor de orice nivel informaţii referitoare la solicitant. 

 

Articolul 20. Termenul de examinare a dosarelor 

(1) Dosarele se examinează în dependență de complexitatea acestora, volumul mijloacelor de 

sprijin, în termen de cel mult 1 lună de la data depunerii. 

(2) În cazuri de complexitate, termenul stabilit la alin. (1) poate fi prelungit cu 10 zile lucrătoare, 

cu înștiințarea în scris a solicitantului. 

(3) Termenul de examinare poate fi suspendat în cazul în care resursele Fondului de susținere a  

dezvoltării mass-media sînt epuizate. 

 

Articolul 21. Autorizarea spre plată a mijloacelor de sprijin 

(1) Procesul de autorizare spre plată a mijloacelor de sprijin are la bază următoarele principii: 

a) asigurarea transparenţei; 

b) asigurarea tratamentului egal, imparţialităţii şi nediscriminării față de toți solicitanţii; 

c) declararea pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea criteriilor de eligibilitate, 

veridicitatea actelor din dosarul de participare la concurs, costurilor pentru care se solicită mijloacele 

de sprijin. 

(2) Decizia de autorizare spre plată a mijloacelor de sprijin constituie temei pentru trecerea în 

contul beneficiarului a sumei. 

 

Articolul 23. Achitarea mijloacelor de sprijin 

(1) În termen de 5 zile din data aprobării deciziei de acordare a mijloacelor de sprijin, Ministerul 

Culturii transmite spre executare ordinele de plată către Trezoreria de Stat. 

(2) Plata se va efectua în ordinea depunerii ordinelor de plată la Trezoreria de Stat, în monedă 

naţională, prin virament prin contul special trezorerial al Fondului (Ministerului Culturii). 

A comentat [P19]: Nu de MC, ci de Regulamentul aprobat 
de MC 

A comentat [P20R19]:  

Șters:  

Șters: reprezentanţii Ministerului Culturii/

Șters: ui

Șters: sînt 

A comentat [P21]: Nu înțeleg această prevedere: această 
declarație trebuie depusă împreună cu dosarul, nu la 
autorizarea plății 
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(3) La primirea ordinelor de plată, Trezoreria de Stat verifică: 

a) încadrarea sumelor în prevederile bugetare aprobate; 

b) concordanţa dintre denumirea și codul fiscal ale solicitantului cu datele din ordinele de plată 

depuse de Ministerul Culturii. 

 

Articolul 24. Lista de interdicție a beneficiarilor mijloacelor de sprijin  

(1) Pentru prezentarea datelor false, denaturate, neveridice, dosarele solicitanţilor se declară 

neeligibile, iar solicitantul se introduce în Lista de interdicţie a beneficiarilor, gestionată de Ministerul 

Culturii, conform procedurii stabilite de Guvern; 

(2) Lista de interdicție a beneficiarilor reprezintă un registru ținut de Ministerul Culturii, ce 

cuprinde informaţiile despre solicitanţii/beneficiarii care au prezentat date neveridice, documente 

false, constatate de către Consiliul de experți, precum și despre cei care nu şi-au îndeplinit 

angajamentele asumate. 

(2) Procedura de introducere în Lista de interdicție a beneficiarilor și, după caz, de excludere din 

aceasta se stabileşte de Consiliul de experți. 

 

 

Capitolul VII 

 DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

 

Articolul 25. Intrarea în vigoare  

(1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni din ziua publicării. 

(2) În situațiile de acordare a mijloacelor de sprijin în curs de realizare la data intrării în vigoare a 

prezentei legi se vor aplica prevederile actelor legislative în vigoare până la data intrării în vigoare a 

prezentei legi. 

 

Articolul 26. Dispoziții tranzitorii 

(1) În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, Consiliul de Presă din Republica 

Moldova, în calitate de structură națională de autoreglementare jurnalistcă, va asigura desfășurarea 

procedurii de concurs și desemnarea a 5 membri ai Consiliului de experți, în conformitate cu 

prevederile prezentei legi. 

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi: 

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu 

prezenta lege; 

b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege; 

c) va elabora actele normative necesare executării prezentei legi; 

d) va asigura ajustarea actelor normative ale autorităților administrației publice la prevederile 

prezentei legi. 

(3) Ministerul Finanțelor va prevedea în legile anuale ale bugetului de stat norme și o linie 

bugetară separată pentru transferurile din bugetul de stat în Fondul pentru susținerea dezvoltării mass-

media. 

(4) În termen de 6 luni din momentul constituirii, Consiliul de experți va elabora și va prezenta 

spre aprobare Ministerului Culturii Regulamentul privind procedura de selecție a beneficiarilor, 

alocarea, distribuția și evaluarea utilizării mijloacelor Fondului pentru susținerea dezvoltării mass-

media. 

 

 

 

 

Șters: Ministerul Culturii

Șters: lor

Șters: ,



Propunerile APEL la proiectul Regulamentului conținuturilor audiovizuale* 

Prevederi proiect Propuneri / argumentare 
Capitolul II. NOȚIUNI PRINCIPALE 1. În sensul prezentului regulament, următoarele noțiuni semnifică:  
conținuturi audiovizuale oficiale – conținuturi difuzate/distribuite fidel, integral (fără intervenții editoriale) și separat de 
celelalte conținuturi, marcate corespunzător și care întrunesc una din următoarele condiții:  
a) parvin de la organele publice de orice nivel, din țară și de peste hotare, și prezintă interes public;  
b) parvin de la organele responsabile de gestionarea stării de urgență, de asediu sau de război;  
c) parvin de la organele publice de orice nivel, prezintă interes public și, în condițiile legii, sunt difuzate/distribuite în mod 
obligatoriu și gratuit (Comisia Electorală Centrală, Consiliul Audiovizualului, poliție etc.);  
d) constituie programe audiovizuale comerciale sau sponsorizate, realizate în schimbul unei plăți sau a unei retribuții 
similare, în temeiul unor acorduri scrise încheiate între furnizorii de servicii și organele publice.  

Să fie omisă prevederea le la lit.d) 
 
Argumentare: 
Este necesară armonizarea și coroborarea prevederii de la lit. d) cu prevederile capitolului 
”Conținuturi publicitare” și cu proiectul Regulamentului conținuturilor comerciale 
audiovizuale (elaborat mai târziu). 
Omiterea prevederii de la lit. d) și înglobarea ei în conținuturile publicitare/comerciale este 
logică și facilitează înțelegerea faptului că orice conținut contra plată constituie conținut 
publicitar/comercial și urmează a fi marcat și contabilizat ca atare. 

Capitolul III.  
CONȚINUTURI AUDIOVIZUALE CONTABILIZATE 

1. Conținuturile audiovizuale contabilizate sunt: 
a) programele audiovizuale locale în primă difuzare și în reluare; 
b) programele audiovizuale achiziționate, inclusiv de la producătorii independenți;  
c) programele audiovizuale care constituie opere europene; 
d) programele audiovizuale în limba română; 
e) programele audiovizuale limitate/restricționate spre difuzare/distribuire; 
f) programele audiovizuale cu impact negativ asupra copiilor; 
g) programele audiovizuale destinate persoanelor cu nevoi speciale;  
h) programele audiovizuale marcate, subtitrate, sonorizate sau dublate; 
i) programele audiovizuale care constituie conținuturi oficiale;  
j) programele audiovizuale de autopromovare; 
k)  programele audiovizuale care constituie comunicări comerciale audiovizuale conținuturi publicitare. 

Lit. k) să fie redactat, după cum urmează: 
- k)  programele audiovizuale care constituie conținuturi publicitare. 
 
Argumentare: 
Proiectul Regulamentului definește noțiunea ”conținuturi publicitare” și, în acest sens, este 
necesară unificarea limbajului în text. 

Capitolul IX. CONȚINUTURI AUDIOVIZUALE OFICIALE 2. Conținuturile audiovizuale oficiale, cu excepția programelor 
audiovizuale comerciale sau sponsorizate, realizate în schimbul unei plăți sau a unei retribuții similare, în temeiul unor 
acorduri scrise încheiate între furnizorii de servicii și organele publice, sunt marcate pe toată durata cu un semn 
reprezentând un cerc de culoare albă, în interiorul căruia, pe fond transparent, sunt literele majuscule CO (conținut oficial ) 
de culoare albă sau, în cazul serviciilor media de radiodifuziune sonoră, este precizat caracterul conținutului la începutul și 
la finalul difuzării acestuia.  
3. Conținuturile audiovizuale oficiale, constituind programe audiovizuale comerciale sau sponsorizate, realizate în 
schimbul unei plăți sau a unei retribuții similare, în temeiul unor acorduri scrise încheiate între furnizorii de servicii și 
organele publice, sunt marcate pe toată durata cu un semn reprezentând un cerc de culoare albă, în interiorul căruia, pe 
fond transparent, sunt literele majuscule COP (conținut oficial publicitar) de culoare albă sau, în cazul serviciilor media de 
radiodifuziune sonoră, este precizat caracterul conținutului la începutul și la finalul difuzării acestuia.  
4. Conținuturile audiovizuale oficiale, constituind programe audiovizuale comerciale sau sponsorizate, nu pot fi realizate 
de către furnizorii publici de servicii media.  
5. Furnizorii de servicii media sunt în drept să decidă dacă difuzează/distribuie sau nu conținuturi audiovizuale oficiale 
parvenite de la organele publice, cu excepția conținuturilor audiovizuale oficiale care, în condițiile legii, sunt obligatorii 
spre difuzare/distribuire gratuită.  
6. Conținuturile audiovizuale oficiale, cu excepția celor parvenite de la organele naționale responsabile de gestionarea 
stării de urgență, de asediu sau de război, nu constituie programe locale.  
7. Conținuturile audiovizuale oficiale, cu excepția celor parvenite de la organele responsabile de gestionarea stării de 
urgență, de asediu sau de război, pot constitui până la 60 de minute din durata zilnică în serviciile media liniare.  
8. Conținuturile audiovizuale oficiale nu constituie opere europene, coproducții sau programe audiovizuale achiziționate.  
9. Conținuturile audiovizuale oficiale, constituind programe audiovizuale comerciale sau sponsorizate, nu pot avea în 
calitate de autori, realizatori, moderatori, protagoniști angajați ai furnizorilor de servicii media.  
10. Conținuturile audiovizuale oficiale, constituind programe audiovizuale comerciale sau sponsorizate, sunt contabilizate 
drept conținuturi audiovizuale publicitare.  
11. Conținuturile audiovizuale oficiale constituind programe audiovizuale comerciale sau publicitare, nu pot fi reluate în 
cadrul aceluiași serviciu media audiovizual, decât o singură dată.  
12. Încălcarea prevederilor prezentului capitol este sancționată ca și nerespectarea politicii editoriale/concepției de 

Capitolul IX să fie redactat, după cum urmează:  
2. Conținuturile audiovizuale oficiale sunt marcate pe toată durata cu un semn reprezentând 
un cerc de culoare albă, în interiorul căruia, pe fond transparent, sunt literele majuscule CO 
(conținut oficial) de culoare albă sau, în cazul serviciilor media de radiodifuziune sonoră, 
este precizat caracterul conținutului la începutul și la finalul difuzării acestuia. 
3.  P. 3. să fie omis 
4. P. 4. să fie omis  
5. P. 5. să devină P.3. Furnizorii de servicii sunt în drept să decidă dacă difuzează/distribuie 
sau nu conținuturi audiovizuale oficiale parvenite de la organele publice, cu excepția 
conținuturilor audiovizuale oficiale care, în condițiile legii, sunt obligatorii spre 
difuzare/distribuire gratuită.  
6.  P.6. să devină P. 4. Conținuturile audiovizuale oficiale, cu excepția celor parvenite de la 
organele naționale responsabile de gestionarea stării de urgență, de asediu sau de război, 
nu constituie programe locale.   
7. P. 7. să fie omis 
8. P. 8 să devină P. 5. Conținuturile audiovizuale oficiale nu constituie opere europene, 
coproducții sau programe audiovizuale achiziționate. 
9. -11. P.p. 9 – 11 să fie omise 
12. P. 12. să devină P. 6. Încălcarea prevederilor prezentului capitol este sancționată ca și 
nerespectarea politicii editoriale/concepției de principiu al serviciului media audiovizual, 
dacă CSMA și legislația națională conexă nu prevede expres altă sancțiune.   
 
 
Argumentare: 
Prevederile cu referire la programele audiovizuale contra plată, de rând ce sunt incluse în 
conținuturile publicitare/comerciale, trebuie să fie omise din prezentul capitol.  
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principiu al serviciului media audiovizual, dacă Codul serviciilor media audiovizuale și legislația națională conexă nu prevăd 
expres altă sancțiune. 

Capitolul XI. CONȚINUTURI AUDIOVIZUALE PUBLICITARE  
1. Conținuturile audiovizuale publicitare sunt marcate corespunzător și sunt difuzate/distribuite separat distinct de 
conținuturile audiovizuale editoriale.  
2. Furnizorii de servicii sunt obligați să refuze difuzarea/distribuirea conținuturilor audiovizuale publicitare care constit uie 
conținuturi audiovizuale interzise.  
3. În perioada electorală este interzisă difuzarea/distribuirea publicității politice, mesajelor de interes public  și a 
conținuturilor audiovizuale oficiale care constituie programe audiovizuale comerciale sau sponsorizate .  
4. În serviciile media audiovizuale liniare publicitatea politică și mesajele de interes public contra plată sunt difuzate și 
contabilizate ca publicitate comercială.  
5. Conținuturile de autopromovare constituie programe audiovizuale locale și nu sunt contabilizate ca volum de 
publicitate comercială.  
6. În perioade electorale publicitatea electorală este difuzată/distribuită separat de publicitatea comercială și nu este 
contabilizată ca volum de publicitate comercială.  
8. Reportajele/programele comerciale sau sponsorizate sunt marcate pe toată durata cu un semn reprezentând un cerc de 
culoare albă, în interiorul căruia, pe fond transparent, sunt literele majuscule PP (program publicitar) de culoare albă sau, 
în cazul serviciilor media de radiodifuziune sonoră, este precizat caracterul conținutului la începutul și la finalul difuzării 
acestuia.  
9. Conținuturile audiovizuale publicitare nu pot fi difuzate în interiorul conținuturilor audiovizuale informative care 
constituie buletine de știri, jurnale de știri sau programe de sinteză a evenimentelor zilei/săptămânii, durata cărora este 
mai mică de 30 minute.  
10. Conținuturile audiovizuale publicitare, cu excepția conținuturilor de autopromovare, a reportajelor/programelor 
comerciale sau sponsorizate și a celor editoriale cu caracter politic și/sau electoral, nu pot fi sonorizate/dublate și nu pot 
avea în calitate de autori, realizatori, moderatori, protagoniști angajați ai furnizorilor de servicii media din cadrul 
departamentelor de știri și actualități.  
11. Publicitatea politică nu poate fi difuzată în cadrul conținuturilor audiovizuale informativ-analitice cu caracter politic.  
12. Încălcarea prevederilor prezentului capitol este sancționată ca și nerespectarea politicii editoriale/concepției de 
principiu al serviciului media audiovizual, dacă Codul serviciilor media audiovizuale și legislația națională conexă nu prevăd 
expres altă sancțiune. 

Capitolul XI să fie redactat, după cum urmează:  
1. Conținuturile audiovizuale publicitare sunt: 
a) comunicările comerciale audiovizuale, așa cum sunt definite de Codul serviciilor media 
audiovizuale; 
b) alte conținuturi audiovizuale, precum reportaje publicitare, subiecte sau programe 
audiovizuale publicitare, difuzate contra plată sau a unei contraprestații similare.  
2. Conținuturile audiovizuale publicitare sunt marcate corespunzător și sunt 
difuzate/distribuite separat distinct de conținuturile audiovizuale editoriale. 
3. Furnizorii de servicii sunt obligați să refuze difuzarea/distribuirea conținuturilor 
audiovizuale publicitare care constituie conținuturi audiovizuale interzise. 
4. Conținuturile de autopromovare constituie programe audiovizuale locale și nu sunt 
contabilizate ca volum de publicitate comercială.  
5. În perioade electorale publicitatea electorală este difuzată/distribuită separat de 
publicitatea comercială și nu este contabilizată ca volum de publicitate comercială. 
6. Reportajele și subiectele/programele comerciale sau sponsorizate sunt marcate pe toată 
durata cu un semn reprezentând un cerc de culoare albă, în interiorul căruia, pe fond 
transparent, este litera majusculă P de culoare albă sau, în cazul serviciilor media de 
radiodifuziune sonoră, este precizat caracterul conținutului la începutul și la finalul difuzării 
acestuia. 
7. Conținuturile audiovizuale publicitare nu pot fi difuzate în interiorul conținuturilor 
audiovizuale informative care constituie buletine de știri, jurnale de știri sau programe de 
sinteză a evenimentelor zilei/săptămânii. Alte modalități de difuzare sunt prevăzute în 
Regulamentul comunicărilor comerciale audiovizuale.   
8. Conținuturile audiovizuale publicitare, cu excepția conținuturilor de autopromovare, a 
subiectelor/programelor comerciale sau sponsorizate și a celor editoriale cu caracter politic 
și/sau electoral, nu pot fi sonorizate/dublate și nu pot avea în calitate de autori, realizatori, 
moderatori, protagoniști angajați ai furnizorilor de servicii media din cadrul 
departamentelor de știri și actualități. 
9. Încălcarea prevederilor prezentului capitol este sancționată ca și nerespectarea politicii 
editoriale/concepției de principiu al serviciului media audiovizual, dacă CSMA și legislația 
națională conexă nu prevede expres altă sancțiune.   
Argumentare: 
1. Este logic ca mai întâi să fie precizate/concretizate tipurile de conținuturi publicitare, și 
apoi să urmeze norme de difuzare. 
P.p. 3, 4 și 11., care se referă la publicitatea politică și la mesajele de interes public, se 
exclud. Prevederile respective trebuie să se regăsească în Regulamentul comunicărilor 
comerciale audiovizuale, evitându-se astfel o dublare de texte.  
8. norma precizează obligația marcării subiectelor comerciale la fel ca și în cazul publicității.  

 

V.State, director APEL 

31 octombrie 2022 

* Ajustări la 2 decembrie după discutarea în cadrul meselor rotunde și scoaterea proiectului la consultări publice de către CA.  
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proiect 

 

  

L E G E 

pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale 

 al Republicii Moldova nr. 174/2018 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

 

Art. I. – Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2018, nr.462–466, art. 766), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

 

1. Articolul 1: 

noțiunea „comunicare comercială audiovizuală” se completează în final cu textul „ . Excepție fac 

mesajele de autopromovare ale furnizorului de servicii media audiovizuale și ale programelor audiovizuale 

ale furnizorului de servicii media audiovizuale;” 

la noțiunea „ore de maximă audienţă”, textul „06.00–09.00 şi 17.00–23.00” se substituie cu textul 

„06.00–10.00 şi 17.00–24.00”. 

 

Comentariu APEL:  

Detalierea și clarificarea normelor ce vizează orele de maximă audienţă și a mesajelor / spoturilor de 

autopromovare. Respectiva modificare, în ceea ce ține de instituirea derogării de la regula generală 

prin adăugarea excepției autopromovare este un fel de compromis pe care legislatorul îl poate accepta 

astfel încât să creeze condiții prielnice mult mai bune pentru furnizorii de servicii media în ceea ce 

privește respectarea cotelor obligatorii de produs local, prevăzute de art. 4, alin, 3) și 6). Astfel, se 

propune tratarea spoturilor de autopromovare ca programe locale, dat fiind faptul că la realizarea 

acestora sunt folosite resurse redacționale. Extinderea prime-time-ului cu două ore, pentru serviciile 

de televiziune, câte una în tronsonul matinal și în cel nocturn, urmărește același obiectiv, având în 

vedere pragul exagerat de mare care există în prezent în CSMA al proporției de programe locale pe 

care furnizorii de servicii media trebuie să le asigure în orele de maximă audiență, conform art. 4, 

alin.9), respectiv de 75%.  

 

2. La articolul 2 alineatul (6), cuvintele „și nu este stabilit în alt stat participant la Convenția europeană 

cu privire la televiziunea transfrontalieră” se exclud. 

 

Comentariu APEL:  

Dacă este stabilit într-un stat din Convenție, rezulta ca se afla în jurisdicția Republicii Moldova ..., 

respectiv trebuie să solicite licență de emisie de la CA, deoarece conform definiției licență de emisie – 

act permisiv emis de către Consiliul Audiovizualului prin care unui furnizor de servicii media, aflat în 

jurisdicția Republicii Moldova, i se acordă dreptul de a difuza un anumit serviciu media audiovizual 

liniar. 

 

3. Articolul 4: 

se completează cu alineatul (1/1) cu următorul cuprins: 

„În cazul în care un furnizor de servicii media deține două servicii media audiovizuale și, respectiv, 

realizează și difuzează un program audiovizual local la cele două servicii media audiovizuale care îi aparțin, 

atunci acest program va fi luat în calcul de Consiliul Audiovizualului la calcularea cotelor prevăzute la 
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alin.(3) și (6) doar la serviciul media audiovizual la care a fost difuzat pentru prima dată programul 

respectiv. 

 

Comentariu APEL:  

O problemă cu programele locale este în cazul în care un furnizor deține 2 servicii media audiovizuale, 

respectiv acesta poate face un program care va fi difuzat la cele 2 servicii media audiovizuale care îi 

aparțin, iar atunci când se vor calcula programele locale, acel program va fi luat în calcul la ambele 

servicii media ca program local. Este o practică nesănătoasă și frauduloasă. Prin urmare, măsură 

restrictivă ce se propune a fi introdusă în CSMA urmărește să evite situațiile când unul și același 

program este difuzat la două sau mai multe televiziuni/radiouri de către unii furnizori de servicii 

media eludând în acest mod prevederile în vigoare ale legislației audiovizuale. Aceste practici de 

îngrădesc pluralismul, de aceea propunerea este una foarte bună și trebuie susținută.  

 

alineatul (7) va avea următorul cuprins: 

„(7) Furnizorii de servicii media au obligaţia de a transmite programe audiovizuale locale în proporție 

de cel puţin 80% în limba română din totalul programelor realizate, cu excepția furnizorilor de servicii 

media ale căror servicii media audiovizuale se adresează comunităților din unitățile administrativ-teritoriale 

în care o minoritate etnică reprezintă o pondere majoritară care au obligaţia de a transmite programe 

audiovizuale locale în proporție de cel puţin 25% în limba română, precum şi programe audiovizuale de 

producție proprie în limba minorității respective.”; 

alineatul (8) se exclude; 

alineatul (10) se completează în final cu cuvintele „și se iau în calcul duratele programelor locale 

realizate și duratele spoturilor de autopromovare”; 

la alineatul (13), textul „ , cel puțin o dată pe an,” se exclude. 

 

Comentariu APEL:  

Formula propusă în alin.7) prin care se prevede că „furnizorii de servicii media au obligația de a 

transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 80% în limba română din totalul 

programelor realizate” este ușor confuză și comportă riscul de a fi înțeleasă/interpretată diferit, 

inclusiv că furnizorii au obligația de a face proporția de 80% din totalul de programe realizate, 

indiferent dacă a îndeplinit sau nu cotele de programe locale prevăzute la alin.(3) și alin.6). Adică, 

dacă un furnizor de servicii de televiziune nu face destule programe locale, el va fi pasibil de sancțiune 

doar pentru încălcarea alin.3) nu și pentru alin.7) dacă respectă regula de 80%. De exemplu, o 

televiziune poate să realizeze doar 4 ore de produs local din cota obligatorie de 8 ore, și dacă din aceste 

4 ore, 3 ore și 15 min. sunt în română, asta va însemna că el respectă prevederile alin.7). Noi credem 

că trebuie păstrată cerința de avea cel puțin 80% din cotele obligatorii de produs local, respectiv, 6 

ore și 30 de min. din obligația de 8 ore.  

 

„7) Furnizorii de servicii media au obligaţia de a transmite programele audiovizuale locale în 

volumele prevăzute la alin.(3) și (6) și în cele care depășesc aceste volume, în proporţie de cel puţin 80% 

în limba română. cu excepția furnizorilor de servicii media ale căror servicii media audiovizuale se 

adresează comunităților din unitățile administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică reprezintă o 

pondere majoritară care au obligaţia de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puţin 

25% în limba română, precum şi programe audiovizuale de producție proprie în limba minorității 

respective.” 

 

 

4. La articolul 14 alineatul (2), cuvintele „într-o limită rezonabilă de timp de la data depunerii cererii 

solicitantului” se exclud. 
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Comentariu APEL:  

Considerăm că procedura privind exercitarea dreptului la replică sau la rectificare, precum şi orice 

alte măsuri necesare, inclusiv sancțiuni, în vederea garantării dreptului la replică sau la rectificare 

trebuie să fie aprobate de CA printr-un act normativ, deoarece la moment această procedură este 

prevăzută în Regulamentul conținuturilor audiovizuale, dar nu de fiecare dată când există o cerere 

CA să aprobe.  

 

5. La articolul 15 alineatul (10), litera b) va avea următorul cuprins: 

„b) difuzate între orele 07.00–21.00, iar în zilele şi perioadele prevăzute la lit.a) – orele 08.00-22.00;”. 

 

Comentariu APEL:  

Considerăm necesară această modificare deoarece varianta actuala prevede că „Consiliul 

Audiovizualului instituie pentru furnizorii de servicii media cerințe suplimentare privind protecția 

minorilor în cadrul serviciilor media audiovizuale liniare: b) difuzate între orele 07.00–08.00 şi 

17.00–21.00, iar în zilele şi perioadele prevăzute la lit. a) – orele 08.00–12.00 şi 17.00–22.00”. Astfel, 

între orele 8.00 – 17.00 și respectiv în cazul lit. a) între orele 12.00-17.00, de asemenea, ar trebui unele 

cerințe suplimentare privind protecția minorilor. Pentru ca să nu fie difuzate filme, spre exemplu, cu 

conținut violent, etc. 

 

6. La articolul 19, alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

„(4) Filmele sînt transmise cu dublare sau subtitrare în limba română, păstrîndu-se coloana sonoră 

originală sau, după caz, versiunea lingvistică licenţiată. Filmele pentru copii sînt dublate sau sonorizate în 

limba română, excepție făcând furnizorii de servicii media ale căror servicii media audiovizuale se 

adresează comunităților din unitățile administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică reprezintă o 

pondere majoritară.” 

 

Comentariu APEL:  

Noi susținem modificările propuse pentru că ele urmează să evite interpretarea eronată sau 

tendențioasă a două prevederi. Prima se referă la sintagma ”filmele artistice și cele documentare”  

Furnizorii sunt obligați să subtitreze/dubleze/sonorizeze toate programele transmise în alte limbi (a 

se vedea alin. (3): ”Programele audiovizuale transmise în alte limbi sînt însoțite de traducere în limba 

română (dublare, sonorizare şi/sau subtitrare). Această prevedere nu se aplică programelor 

audiovizuale locale, emisiunilor de studiere a limbilor străine şi de valorificare a clipurilor muzicale. 

cu unele excepții”. Astfel, se propune sintagma ”filmele” pentru a se va evita interpretare - care este și 

care nu este film artistic, sau că acesta nu este film artistic, ci serial, serial de joc, film de lung metraj, 

etc. O problemă aici este cu privire la filmele pentru copii deoarece art.19 alin.(4) prevede că „filmele 

pentru copii sînt dublate sau sonorizate în limba română”. Rezultă că toate filmele pentru copii trebuie 

dublate, dar ce facem cu filmele pentru copii din Găgăuzia de exemplu, sau în localitățile de etnie romă, 

bulgară? Prin urmare considerăm oportună formula care prevede exceptarea acestora de la regula 

de bază în serviciile media audiovizuale care se adresează comunităților din unitățile administrativ-

teritoriale în care o minoritate etnică reprezintă o pondere majoritară. 

 

7. Articolul 21: 

litera f) va avea următorul cuprins: 

„f) politica editorială și persoana/ele (organismul/ele) care determină și poartă răspundere de politica 

editorială;” 

la litera g), textul „g)” se substituie cu textul „h)”; 

se completează cu litera g) cu următorul cuprins: 
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„g) rapoartele anuale de activitate întocmite conform modelului CA”. 

 

8. Articolul 25: 

se completează cu alineatul (3/1- 3/3) cu următorul cuprins: 

„(3/1) Pentru obținerea licenței de emisie, solicitantul depune la Consiliul Audiovizualului o cerere 

conform modelului aprobat de Consiliul Audiovizualului, la care se anexează: 

a) copia statutului participantului la concurs, legalizat în modul stabilit, cu anexarea tuturor 

modificărilor introduse pe parcurs; 

b) concepția generală a serviciului media audiovizual, conform modelului aprobat de Consiliul 

Audiovizualului; 

c) grila de emisie săptămânală a serviciului media audiovizual, conform modelului aprobat de 

Consiliul Audiovizualului; 

d) proiectul editorial, care va conține: scopul, sarcinile, timpul și volumul de emisie (în conformitate 

cu prevederile art.4 alin.(1)-(2) și (6)-(10), art.5, art.6, art.19 alin.(1)-(2) și (5)-(6)); enumerarea, descrierea 

și clasificarea programelor audiovizuale pe tipuri de programe, cu precizarea ponderii diferitelor genuri de 

programe audiovizuale informative, culturale, educative și de divertisment; sursele exterioare de programe 

audiovizuale; modul de transmisiune (prin unde, prin distribuitorii de servicii, prin radioreleu, prin satelit, 

internet etc.); raza de emisie și auditoriul consumator de programe audiovizuale; 

e) lista proprietarilor beneficiari ai solicitantului cu indicarea valorii cotei de participație, conform 

modelului aprobat de Consiliul Audiovizualului; 

f) proiectul financiar (planul de afaceri), care va cuprinde: etapele de realizare a proiectului, 

asigurarea economică a proiectului, organigrama instituției și experiența participantului la concurs în 

domeniul serviciilor media audiovizuale, rezultatele investigării interesului populației față de proiect; 

g) actul prealabil de procurare a tehnicii necesare sau de luare în folosință a acesteia, după caz; 

h) denumirea și elementele de identificare ale serviciului media audiovizual: semnalele de identificare 

în format electronic; 

i) declarația privind participarea, directă sau indirectă, ori neparticiparea cu capital în fondurile 

statutare ale furnizorilor de servicii media și/sau ale distribuitorilor de servicii media (în procente), conform 

modelului aprobat de Consiliul Audiovizualului; 

j) declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asumarea respectării condiţiilor de 

licenţiere la desfășurarea activității de difuzare a serviciului media audiovizual şi privind autenticitatea 

documentelor prezentate, conform modelului aprobat de Consiliul Audiovizualului. 

(3/2) În termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, Consiliul Audiovizualului eliberează sau 

refuză eliberarea licenței de emisie printr-o decizie motivată, care se publică în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova și pe pagina web oficială a consiliului. Termenul respectiv poate fi prelungit prin 

decizia Consiliului Audiovizualului cu cel mult 30 de zile. 

(3/3) La examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie nu se aplică procedura aprobării tacite.” 

 

alineatul (4): 

la litera h), cuvintele „şi numele proprietarului sau al gestionarului acesteia” se exclud; 

litera i) va avea următorul cuprins: 

„i) frecvențele în cazul serviciilor media audiovizuale de radiodifuziune sonoră;”; 

la litera n), textul „n)” se substituie cu textul „o)”; 

se completează cu litera n) cu următorul cuprins: 

„n) angajamentul furnizorului de servicii media de a publica pe pagina sa web oficială rapoartele 

anuale de activitate întocmite conform modelului aprobat de către Consiliul Audiovizualului;”. 

articolul se completează cu alineatele (6/1) și (6/2) cu următorul cuprins: 
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„(6/1) În cazurile prevăzute la alin.(5) și alin.(6), Consiliul Audiovizualului, examinează cererea / 

notificarea în termen de 30 zile din data depunerii. Termenul respectiv poate fi prelungit prin decizia 

Consiliului Audiovizualului cu cel mult 15 zile lucrătoare. 

(6/2) La examinarea cererii prevăzute la alin.(5) nu se aplică procedura aprobării tacite.” 

 

Comentariu APEL:  

La art.25 se propune completarea acestuia cu nou alineat. alin.3/1. Aici, la lit.j) se prevede că pentru 

obținerea licenței de emisie, solicitantul depune la Consiliul Audiovizualului o cerere conform 

modelului aprobat de Consiliul Audiovizualului, la care se anexează, conform, lit.j): ”declarația pe 

propria răspundere a solicitantului privind asumarea respectării condiţiilor de licenţiere la 

desfășurarea activității de difuzare a serviciului media audiovizual şi privind autenticitatea 

documentelor prezentate, conform modelului aprobat de Consiliul Audiovizualului”. Considerăm 

nepotrivit ca solicitantul să prezinte o asemenea declarație. De ce să-și asume solicitantul un asemenea 

angajament dacă nici nu cunoaște la momentul depunerii cererii, dacă va obține licența de emisie la 

care pretinde. Această exigență trebuie să fie pentru cel care obține licența de emisie. La fel, este 

discutabilă și actul prevăzut la lit. g) – actul prealabil de procurare a tehnicii necesare sau de luare în 

folosință a acesteia, după caz. Din același motiv, de ce se cere un act de procurare, dar dacă nu mai 

obține licența, ce face cu echipamentele procurate? 

 

9. Articolul 26: 

 

la alineatul 2, litera c) va avea următorul cuprins: 

c) furnizorul de servicii media nu a fost sancționat pentru încălcări grave, prevăzute de art. 84 alin. 

(8), (8/1), (9), (9/1), (10) – (10/3) din prezentul cod.” 

 

la alineatul (6), textul „3 luni” se substituie cu textul „2 luni”. 

 

10. La articolul 27, litera e) se exclude. 

 

Comentariu APEL:  

La art. 27 ( Retragerea licenței de emisie), lit.e) este prevăzută posibilitatea revocării licenței de emisie 

în cazul în care ”furnizorul de servicii media a refuzat să prezinte sau nu a prezentat din alte motive 

Consiliului Audiovizualului informaţii privind regimul juridic al proprietăţii în domeniul serviciilor 

media audiovizuale”. Considerăm oportună modificarea propusă de autori, deoarece pentru 

neprezentarea informaţiilor  sau documentelor este prevăzut sancțiune pecuniară şi dacă repetat nu 

prezintă iar sancțiune pecuniară pe urmă suspendare şi după deja retragere prin intermediul lit. g). 

Conform art.84 alin.(5) lit. a) din CSMA „Se sancționează cu amendă de la 5000 de lei la 10000 de lei 

furnizorii de servicii media şi distribuitorii de servicii media care au comis următoarele încălcări: a) 

refuzul de a se supune controlului în conformitate cu prevederile art.75 alin.(4) lit.a), refuzul de a 

permite accesul în spațiile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, refuzul de a crea condiţii de 

vizionare a ofertei de servicii media audiovizuale retransmise sau de a pune la dispoziţia 

reprezentanţilor împuterniciţi documentele solicitate şi înregistrările programelor audiovizuale 

difuzate. Totodată, prin prisma practicii CEDO retragerea licenței pentru că nu prezintă informația 

solicitată ar putea fi calificată ca o sancțiune prea dură și respectiv îngrădirea drepturilor 

fundamentale, mai ales că informaţii privind regimul juridic al proprietăţii CA le poate obține de la 

Agenția Servicii Publice care deţine informaţi despre orice persoană juridică, cine sunt fondatori 

beneficiari efectivi (cei care au fost declarați). Mai mult ca atât, legea 160/2011 art. 6 alin. (9) prevede 

„În cazul în care, în scopul eliberării actului permisiv, autoritatea emitentă are nevoie de informațiile 

cu privire la solicitant (identitatea, bunurile deținute, capacitățile și activitatea acestuia) care se conțin 

în Registrul de stat al persoanelor juridice, Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, Registrul 
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bunurilor imobile, Registrul informației criminalistice şi criminologice și/sau registrele actelor 

permisive, entitățile care dețin registrele în cauză sînt obligate să ofere în mod gratuit autorității 

emitente a actului permisiv informația solicitată în termen de cel mult o zi lucrătoare, fără implicarea 

solicitantului. 

 

11. Articolul 28: 

alineatul (11) se completează în final cu enunțul: 

„Dacă Consiliul Audiovizualului nu este înștiințat în termenul respectiv sau dacă Consiliul 

Audiovizualului, în urma verificării, determină că declarația pe propria răspundere conține informații false, 

aceste fapte atrag efectele prevăzute de art. 27 lit. d).” 

alineatul (12) va avea următorul cuprins: 

„(12) Este interzisă utilizarea denumirii unei persoane terţe de către o persoană juridică care solicită 

acordarea unei licenţe de emisie, care deține o licență de emisie sau care controlează o persoană juridică 

deţinătoare a unei licenţe de emisie, pe măsură să eludeze prevederile prezentului cod, inclusiv concurența 

loială, regimul juridic al proprietății și/sau pluralismul audiovizual.” 

 

12. La articolul 29, alineatul (7) va avea următorul cuprins: 

„(7) Consiliul Audiovizualului evaluează situaţia dominantă în formarea opiniei publice a unei 

persoane fizice sau juridice în cazul existenţei unor indicii întemeiate privind atingerea limitei prevăzute la 

alin.(4). Dacă se constată o situaţie dominantă în formarea opiniei publice, Consiliul Audiovizualului 

dispune ca într-un termen de până la 6 luni deţinătorul licenţei de emisie să remedieze situaţia constatată. 

În cazul în care evaluarea repetată a situației la expirarea termenului de 6 luni constată lipsa de remediere 

a situației, Consiliul Audiovizualului aplică sancțiuni în conformitate cu prevederile prezentului cod, și 

dispune deținătorului licenței de emisie propriile măsuri de remediere a situației (retragerea de frecvențe 

sau suspendarea unor programe audiovizuale care constituie cauzele apariției situației dominante) și 

termenul de executare. Neexecutarea măsurilor de remediere a situației atrage sancțiuni prevăzute pentru 

încălcările repetate.” 

 

13. Articolul 62: 

la alineatul (1), cuvintele „sau în scopul autopromovării” se exclud; 

la alineatul (2), litera e) se exclude. 

 

14. La articolul 66,  

alineatul (4) se exclude; 

alineatul (5) devine alineatul (4) și va avea următorul conținut: 

(4) Furnizorii publici de servicii media sînt în drept să difuzeze comunicări comerciale audiovizuale, 

cu excepția celor menționate în art. 62, alineatul (2), litera c). 

Alineatele următoare se vor renumerota corespunzător. 

 

Comentariu APEL:  

Noi considerăm inoportune aceste modificări și nebenefice pentru concurența loială de pe piața 

audiovizuală din Rep. Moldova. APEL a prezentat mai multe argumente în trecut, cu diferite ocazii, la 

acest subiect. Noi suntem pentru păstrarea prevederilor în vigoare acum, adică furnizorii publici de 

servicii media să nu aibă dreptul de a difuza teleshopping  și să poată difuza publicitate doar în cadrul 

programelor audiovizuale ce reflectă evenimente de interes major. Această reglementare care există 

la noi din 2019 deja, putem constata, a adus modificări pe piața publicitară oferind noi oportunități 

furnizorilor privați pentru ca în competiția lor pentru sporirea audienței să obțină și venituri mai mari 

din publicitate și teleshopping. Aceste prevederi care au fost introduse în CSMA și sunt în vigoare din 
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2019 au avut menirea de a protejeza mediul concurențial. Ceea ce se propune acum, înseamnă să 

facem pași înapoi.  

 

15. Articolul 75: 

la alineatul (3), după cuvântul „elaborează” se introduce textul „ , aprobă”; 

alineatul (4) se completează cu literele k) și l) cu următorul cuprins: 

„k) publică pe pagina web oficială a instituției rapoartele anuale ale furnizorilor de servicii media; 

l) recepționează rapoartele anuale de activitate ale furnizorilor de servicii media, le verifică și decide 

asupra aprobării sau respingerii acestora.”; 

la alineatul (5), litera a) va avea următorul cuprins: 

„a) politicii editoriale, proprietăţii şi finanţării furnizorilor de servicii media aflaţi în jurisdicţia 

Republicii Moldova, prin publicarea pe pagina sa web oficială a rapoartelor anuale de activitate ale 

furnizorilor de servicii media, precum și propriile rapoarte analitice și orice informație actualizată 

referitoare la regimul juridic al proprietății furnizorilor de servicii media;”. 

 

Comentariu APEL:  

Atribuțiile Consiliului Audiovizualului prevăzute la art.75 se propun a fi completate cu încă două 

atribuții, și anume: „k) publică pe pagina web oficială a instituției rapoartele anuale ale furnizorilor 

de servicii media; și l) recepționează rapoartele anuale de activitate ale furnizorilor de servicii media, 

le verifică și decide asupra aprobării sau respingerii acestora.”. Este, așadar, prevăzută opțiunea 

respingerii de către CA a rapoartelor anuale, ceea ce este o atribuție nouă adecvată în situația 

realităților din Rep. Moldova. La fel, Consiliul Audiovizualului urmează să asigure transparența și 

asupra politicii editoriale, proprietăţii şi finanțării furnizorilor de servicii media aflaţi în jurisdicţia 

Republicii Moldova, prin publicarea pe pagina sa web oficială a rapoartelor anuale de activitate ale 

furnizorilor de servicii media, precum și propriile rapoarte analitice și orice informație actualizată 

referitoare la regimul juridic al proprietății furnizorilor de servicii media. 

 

16. La articolul 77 alineatul (4), litera f) va avea următorul cuprins: 

„f) absenţei nemotivate de la cel puţin 7 şedinţe consecutive;”. 

 

17. Articolul 82 va avea următorul cuprins: 

 

Articolul 82. Remunerarea membrilor Consiliului Audiovizualului 

 

(1) Membrii Consiliului Audiovizualului sunt remunerați în conformitate cu prevederile cadrului 

normativ aferent. 

(2) Pentru perioada electorală, indiferent de tipul scrutinului, membrilor Consiliului Audiovizualului 

li se stabilește o indemnizație în mărime de 30% din salariul de bază.  

(3) Membrii Consiliului Audiovizualului cu domiciliul permanent în afara municipiului Chișinău, din 

momentul desemnării în funcție, beneficiază de indemnizație lunară neimpozabilă, pentru acoperirea 

cheltuielilor de transport, în mărime de până la 40% din salariul mediu lunar pe economie.” 

 

Comentariu APEL:  

Modificarea articolului 82 prin care să fie reglementate indemnizațiile de care pot beneficia membrii 

Consiliului Audiovizualului. Necesitatea modificărilor propuse prin prezentul proiect de lege se 

datorează caracterului specific al activității de control și supraveghere în domeniul audiovizualului. 

La data de 2 iunie 2022 Parlamentul a adoptat Legea nr.143 prin care a stabilit atribuții suplimentare 

pentru Consiliul Audiovizualului pe segmentul contracarării dezinformării, în special în perioada 

electorală. În acest context, proiectul de lege în cauză propune ca membrii Consiliului Audiovizualului 

să beneficieze în perioada electorală de o indemnizație  în mărime de 30% din salariul de bază. 
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La fel, ținând cont de faptul că în Republica Moldova există furnizori de servicii media audiovizuale 

regionali și locali, care își desfășoară activitatea în afara mun. Chișinău unde își are sediul instituția 

de reglementare, în vederea promovării în funcția de membru al Consiliului Audiovizualului a unor 

profesioniști din alte localități decât mun. Chișinău, este necesar acordarea unei indemnizații de 

transport pentru membrii Consiliului Audiovizualului domiciliați în regiuni, în momentul desemnării 

în funcție. Respectiv, proiectul de lege propune ca membrii CA (cu domiciliul permanent în afara mun. 

Chișinău) să beneficieze de indemnizație lunară neimpozabilă, pentru acoperirea cheltuielilor de 

transport , în mărime de până la 40% din salariul mediu lunar pe economie. 

 

18. Articolul 83: 

la alineatul (3), litera c) se completează în final cu cuvintele „afectată în mod direct prin încălcarea 

prevederilor legale”; 

se completează cu alineatul (16) cu următorul cuprins: 

„(16) La efectuarea controlului de către Consiliul Audiovizualului în sensul prezentului articol, nu se 

aplică prevederile Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.” 

 

19. Articolul 84: 

alineatul (5): 

la litera c), după cuvântul „anuale” se introduce textul „sau respingerea de către Consiliul 

audiovizualului a acestora,”; 

litera j) va avea următorul cuprins: 

„j) nerespectarea prevederilor privind condiţiile de furnizare a comunicărilor comerciale audiovizuale 

prevăzute la art.63 alin.(2)–(4), art.64, art.65, art.66 alin.(1)-(5), art.67 alin.(1), (3), (4), art.68 alin.(1)-(3), 

art.69, art.70 şi la art.71, amenda fiind aplicată pentru fiecare caz de încălcare constatat;”; 

se completează cu litera m) cu următorul cuprins: 

„m) omiterea publicării pe propriile pagini web până la data de 1 februarie a anului următor celui de 

gestiune a rapoartelor de activitate pentru anul precedent.” 

 

la alineatul (6), litera c) va avea următorul cuprins: 

„c) nerespectarea obligaţiei de a asigura transparenţa politicii editoriale și a proprietăţii furnizorilor 

de servicii media, prevăzută la art.21, şi a regimului juridic al proprietăţii, prevăzut la art.28 alin.(2)–(10), 

(12) și (13) şi art.29 alin.(7);” 

 

la alineatul (14), după textul „art.27” se introduce textul „și art. 28 (11),”. 

 

Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

(2) Consiliul Audiovizualului, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va 

pune în concordanţă actele sale normative cu prezenta lege şi va asigura examinarea și aprobarea actelor 

administrative necesare pentru punerea în aplicare a acesteia. 

 

 

 

PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI 

 

 



Propunerile APEL la proiectul Regulamentului conținuturilor audiovizuale* 

Prevederi proiect Propuneri / argumentare 
Capitolul II. NOȚIUNI PRINCIPALE 1. În sensul prezentului regulament, următoarele noțiuni semnifică:  
conținuturi audiovizuale oficiale – conținuturi difuzate/distribuite fidel, integral (fără intervenții editoriale) și separat de 
celelalte conținuturi, marcate corespunzător și care întrunesc una din următoarele condiții:  
a) parvin de la organele publice de orice nivel, din țară și de peste hotare, și prezintă interes public;  
b) parvin de la organele responsabile de gestionarea stării de urgență, de asediu sau de război;  
c) parvin de la organele publice de orice nivel, prezintă interes public și, în condițiile legii, sunt difuzate/distribuite în mod 
obligatoriu și gratuit (Comisia Electorală Centrală, Consiliul Audiovizualului, poliție etc.);  
d) constituie programe audiovizuale comerciale sau sponsorizate, realizate în schimbul unei plăți sau a unei retribuții 
similare, în temeiul unor acorduri scrise încheiate între furnizorii de servicii și organele publice.  

Să fie omisă prevederea le la lit.d) 
 
Argumentare: 
Este necesară armonizarea și coroborarea prevederii de la lit. d) cu prevederile capitolului 
”Conținuturi publicitare” și cu proiectul Regulamentului conținuturilor comerciale 
audiovizuale (elaborat mai târziu). 
Omiterea prevederii de la lit. d) și înglobarea ei în conținuturile publicitare/comerciale este 
logică și facilitează înțelegerea faptului că orice conținut contra plată constituie conținut 
publicitar/comercial și urmează a fi marcat și contabilizat ca atare. 

Capitolul III.  
CONȚINUTURI AUDIOVIZUALE CONTABILIZATE 

1. Conținuturile audiovizuale contabilizate sunt: 
a) programele audiovizuale locale în primă difuzare și în reluare; 
b) programele audiovizuale achiziționate, inclusiv de la producătorii independenți;  
c) programele audiovizuale care constituie opere europene; 
d) programele audiovizuale în limba română; 
e) programele audiovizuale limitate/restricționate spre difuzare/distribuire; 
f) programele audiovizuale cu impact negativ asupra copiilor; 
g) programele audiovizuale destinate persoanelor cu nevoi speciale;  
h) programele audiovizuale marcate, subtitrate, sonorizate sau dublate; 
i) programele audiovizuale care constituie conținuturi oficiale;  
j) programele audiovizuale de autopromovare; 
k)  programele audiovizuale care constituie comunicări comerciale audiovizuale conținuturi publicitare. 

Lit. k) să fie redactat, după cum urmează: 
- k)  programele audiovizuale care constituie conținuturi publicitare. 
 
Argumentare: 
Proiectul Regulamentului definește noțiunea ”conținuturi publicitare” și, în acest sens, este 
necesară unificarea limbajului în text. 

Capitolul IX. CONȚINUTURI AUDIOVIZUALE OFICIALE 2. Conținuturile audiovizuale oficiale, cu excepția programelor 
audiovizuale comerciale sau sponsorizate, realizate în schimbul unei plăți sau a unei retribuții similare, în temeiul unor 
acorduri scrise încheiate între furnizorii de servicii și organele publice, sunt marcate pe toată durata cu un semn 
reprezentând un cerc de culoare albă, în interiorul căruia, pe fond transparent, sunt literele majuscule CO (conținut oficial ) 
de culoare albă sau, în cazul serviciilor media de radiodifuziune sonoră, este precizat caracterul conținutului la începutul și 
la finalul difuzării acestuia.  
3. Conținuturile audiovizuale oficiale, constituind programe audiovizuale comerciale sau sponsorizate, realizate în 
schimbul unei plăți sau a unei retribuții similare, în temeiul unor acorduri scrise încheiate între furnizorii de servicii și 
organele publice, sunt marcate pe toată durata cu un semn reprezentând un cerc de culoare albă, în interiorul căruia, pe 
fond transparent, sunt literele majuscule COP (conținut oficial publicitar) de culoare albă sau, în cazul serviciilor media de 
radiodifuziune sonoră, este precizat caracterul conținutului la începutul și la finalul difuzării acestuia.  
4. Conținuturile audiovizuale oficiale, constituind programe audiovizuale comerciale sau sponsorizate, nu pot fi realizate 
de către furnizorii publici de servicii media.  
5. Furnizorii de servicii media sunt în drept să decidă dacă difuzează/distribuie sau nu conținuturi audiovizuale oficiale 
parvenite de la organele publice, cu excepția conținuturilor audiovizuale oficiale care, în condițiile legii, sunt obligatorii 
spre difuzare/distribuire gratuită.  
6. Conținuturile audiovizuale oficiale, cu excepția celor parvenite de la organele naționale responsabile de gestionarea 
stării de urgență, de asediu sau de război, nu constituie programe locale.  
7. Conținuturile audiovizuale oficiale, cu excepția celor parvenite de la organele responsabile de gestionarea stării de 
urgență, de asediu sau de război, pot constitui până la 60 de minute din durata zilnică în serviciile media liniare.  
8. Conținuturile audiovizuale oficiale nu constituie opere europene, coproducții sau programe audiovizuale achiziționate.  
9. Conținuturile audiovizuale oficiale, constituind programe audiovizuale comerciale sau sponsorizate, nu pot avea în 
calitate de autori, realizatori, moderatori, protagoniști angajați ai furnizorilor de servicii media.  
10. Conținuturile audiovizuale oficiale, constituind programe audiovizuale comerciale sau sponsorizate, sunt contabilizate 
drept conținuturi audiovizuale publicitare.  
11. Conținuturile audiovizuale oficiale constituind programe audiovizuale comerciale sau publicitare, nu pot fi reluate în 
cadrul aceluiași serviciu media audiovizual, decât o singură dată.  
12. Încălcarea prevederilor prezentului capitol este sancționată ca și nerespectarea politicii editoriale/concepției de 

Capitolul IX să fie redactat, după cum urmează:  
2. Conținuturile audiovizuale oficiale sunt marcate pe toată durata cu un semn reprezentând 
un cerc de culoare albă, în interiorul căruia, pe fond transparent, sunt literele majuscule CO 
(conținut oficial) de culoare albă sau, în cazul serviciilor media de radiodifuziune sonoră, 
este precizat caracterul conținutului la începutul și la finalul difuzării acestuia. 
3.  P. 3. să fie omis 
4. P. 4. să fie omis  
5. P. 5. să devină P.3. Furnizorii de servicii sunt în drept să decidă dacă difuzează/distribuie 
sau nu conținuturi audiovizuale oficiale parvenite de la organele publice, cu excepția 
conținuturilor audiovizuale oficiale care, în condițiile legii, sunt obligatorii spre 
difuzare/distribuire gratuită.  
6.  P.6. să devină P. 4. Conținuturile audiovizuale oficiale, cu excepția celor parvenite de la 
organele naționale responsabile de gestionarea stării de urgență, de asediu sau de război, 
nu constituie programe locale.   
7. P. 7. să fie omis 
8. P. 8 să devină P. 5. Conținuturile audiovizuale oficiale nu constituie opere europene, 
coproducții sau programe audiovizuale achiziționate. 
9. -11. P.p. 9 – 11 să fie omise 
12. P. 12. să devină P. 6. Încălcarea prevederilor prezentului capitol este sancționată ca și 
nerespectarea politicii editoriale/concepției de principiu al serviciului media audiovizual, 
dacă CSMA și legislația națională conexă nu prevede expres altă sancțiune.   
 
 
Argumentare: 
Prevederile cu referire la programele audiovizuale contra plată, de rând ce sunt incluse în 
conținuturile publicitare/comerciale, trebuie să fie omise din prezentul capitol.  
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principiu al serviciului media audiovizual, dacă Codul serviciilor media audiovizuale și legislația națională conexă nu prevăd 
expres altă sancțiune. 

Capitolul XI. CONȚINUTURI AUDIOVIZUALE PUBLICITARE  
1. Conținuturile audiovizuale publicitare sunt marcate corespunzător și sunt difuzate/distribuite separat distinct de 
conținuturile audiovizuale editoriale.  
2. Furnizorii de servicii sunt obligați să refuze difuzarea/distribuirea conținuturilor audiovizuale publicitare care constit uie 
conținuturi audiovizuale interzise.  
3. În perioada electorală este interzisă difuzarea/distribuirea publicității politice, mesajelor de interes public  și a 
conținuturilor audiovizuale oficiale care constituie programe audiovizuale comerciale sau sponsorizate .  
4. În serviciile media audiovizuale liniare publicitatea politică și mesajele de interes public contra plată sunt difuzate și 
contabilizate ca publicitate comercială.  
5. Conținuturile de autopromovare constituie programe audiovizuale locale și nu sunt contabilizate ca volum de 
publicitate comercială.  
6. În perioade electorale publicitatea electorală este difuzată/distribuită separat de publicitatea comercială și nu este 
contabilizată ca volum de publicitate comercială.  
8. Reportajele/programele comerciale sau sponsorizate sunt marcate pe toată durata cu un semn reprezentând un cerc de 
culoare albă, în interiorul căruia, pe fond transparent, sunt literele majuscule PP (program publicitar) de culoare albă sau, 
în cazul serviciilor media de radiodifuziune sonoră, este precizat caracterul conținutului la începutul și la finalul difuzării 
acestuia.  
9. Conținuturile audiovizuale publicitare nu pot fi difuzate în interiorul conținuturilor audiovizuale informative care 
constituie buletine de știri, jurnale de știri sau programe de sinteză a evenimentelor zilei/săptămânii, durata cărora este 
mai mică de 30 minute.  
10. Conținuturile audiovizuale publicitare, cu excepția conținuturilor de autopromovare, a reportajelor/programelor 
comerciale sau sponsorizate și a celor editoriale cu caracter politic și/sau electoral, nu pot fi sonorizate/dublate și nu pot 
avea în calitate de autori, realizatori, moderatori, protagoniști angajați ai furnizorilor de servicii media din cadrul 
departamentelor de știri și actualități.  
11. Publicitatea politică nu poate fi difuzată în cadrul conținuturilor audiovizuale informativ-analitice cu caracter politic.  
12. Încălcarea prevederilor prezentului capitol este sancționată ca și nerespectarea politicii editoriale/concepției de 
principiu al serviciului media audiovizual, dacă Codul serviciilor media audiovizuale și legislația națională conexă nu prevăd 
expres altă sancțiune. 

Capitolul XI să fie redactat, după cum urmează:  
1. Conținuturile audiovizuale publicitare sunt: 
a) comunicările comerciale audiovizuale, așa cum sunt definite de Codul serviciilor media 
audiovizuale; 
b) alte conținuturi audiovizuale, precum reportaje publicitare, subiecte sau programe 
audiovizuale publicitare, difuzate contra plată sau a unei contraprestații similare.  
2. Conținuturile audiovizuale publicitare sunt marcate corespunzător și sunt 
difuzate/distribuite separat distinct de conținuturile audiovizuale editoriale. 
3. Furnizorii de servicii sunt obligați să refuze difuzarea/distribuirea conținuturilor 
audiovizuale publicitare care constituie conținuturi audiovizuale interzise. 
4. Conținuturile de autopromovare constituie programe audiovizuale locale și nu sunt 
contabilizate ca volum de publicitate comercială.  
5. În perioade electorale publicitatea electorală este difuzată/distribuită separat de 
publicitatea comercială și nu este contabilizată ca volum de publicitate comercială. 
6. Reportajele și subiectele/programele comerciale sau sponsorizate sunt marcate pe toată 
durata cu un semn reprezentând un cerc de culoare albă, în interiorul căruia, pe fond 
transparent, este litera majusculă P de culoare albă sau, în cazul serviciilor media de 
radiodifuziune sonoră, este precizat caracterul conținutului la începutul și la finalul difuzării 
acestuia. 
7. Conținuturile audiovizuale publicitare nu pot fi difuzate în interiorul conținuturilor 
audiovizuale informative care constituie buletine de știri, jurnale de știri sau programe de 
sinteză a evenimentelor zilei/săptămânii. Alte modalități de difuzare sunt prevăzute în 
Regulamentul comunicărilor comerciale audiovizuale.   
8. Conținuturile audiovizuale publicitare, cu excepția conținuturilor de autopromovare, a 
subiectelor/programelor comerciale sau sponsorizate și a celor editoriale cu caracter politic 
și/sau electoral, nu pot fi sonorizate/dublate și nu pot avea în calitate de autori, realizatori, 
moderatori, protagoniști angajați ai furnizorilor de servicii media din cadrul 
departamentelor de știri și actualități. 
9. Încălcarea prevederilor prezentului capitol este sancționată ca și nerespectarea politicii 
editoriale/concepției de principiu al serviciului media audiovizual, dacă CSMA și legislația 
națională conexă nu prevede expres altă sancțiune.   
Argumentare: 
1. Este logic ca mai întâi să fie precizate/concretizate tipurile de conținuturi publicitare, și 
apoi să urmeze norme de difuzare. 
P.p. 3, 4 și 11., care se referă la publicitatea politică și la mesajele de interes public, se 
exclud. Prevederile respective trebuie să se regăsească în Regulamentul comunicărilor 
comerciale audiovizuale, evitându-se astfel o dublare de texte.  
8. norma precizează obligația marcării subiectelor comerciale la fel ca și în cazul publicității.  

 

V.State, director APEL 

31 octombrie 2022 

* Ajustări la 2 decembrie după discutarea în cadrul meselor rotunde și scoaterea proiectului la consultări publice de către CA.  



 

 Association of Electronic Press, Republic of Moldova   

 MD-2012 Pușkin str. no 26 A, of. 203  Chisinau city   

 t./f:(+37322) 844 970  e–mail: apel_md@yahoo.com                 
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PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

Comisia cultură, educație, cercetare,  
tineret, sport și mass-media 

 
În atenția președintei Comisiei, 

dna Liliana NICOLAESCU-ONOFREI 
 

 

Stimată doamnă Liliana Nicolaescu-Onofrei, 

Asociația Presei Electronice (APEL) vă remite propunerile și sugestiile experților săi din cadrul 

Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media asupra proiectului Legii privind 

prevenirea și contracararea dezinformării. 

Ne exprimăm speranța că propunerile, sugestiile și comentariile experților APEL vor fi de real 

folos autorilor proiectului de lege astfel încât să se poată elabora un act normativ cât mai bun 

care să corespundă scopului și obiectivelor urmărite și să servească profesioniștilor din 

domeniu și societății, în ansamblu. 

Prezenta expertiză a fost elaborată în cadrul proiectului „Dezvoltare strategică și consolidarea 

cadrului legal și de reglementare pentru mass-media independentă din Rep. Moldova”, 

implementat de APEL cu susținerea International Media Support (IMS). 

 
Cu deosebit respect,  
 
Vasile State,  
director APEL 
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COMENTARIILE EXPERȚILOR APEL LA PROIECTUL DE LEGE PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA DEZINFORMĂRII 
 

proiect 
 

L E G E 
privind prevenirea și contracararea dezinformării 

Proiect lege Comentarii / propuneri 

Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

Articolul 1. Scopul, obiectivele și domeniul de aplicare a legii 

(1) Prezenta lege urmăreşte crearea cadrului normativ necesar pentru 

prevenirea și contracararea dezinformării, asigurarea comunicării strategice la 
nivel guvernamental și stabilește principiile, misiunea, direcțiile de activitate, 

modul de funcționare, atribuţiile și drepturile Agenției pentru Prevenirea și 

Contracararea Dezinformării. 

(2) Pentru atingerea scopului prevăzut la alin. (1), prezenta lege are drept 
obiectiv punerea în aplicare a măsurilor și politicilor de securitate 

informaţională prin neutralizarea amenințărilor proiectate la adresa securității 

și a intereselor naționale ale Republicii Moldova în spațiul informațional, 
identificând și prevenind dezinformarea, contracarând în mod eficient 

propaganda, influențele și campaniile informaționale distructive, prevenind 

tentativele de manipulare a opiniei publice și asigurând comunicarea strategică 
la nivel guvernamental. 

Comentarii: 
Dacă denumirea art. 1 este scopul, obiectivele și domeniul de aplicare, 
atunci alineatele (1) și (2) anume asta trebuie să stabilească exact. În alin. 
(1) chiar lipsește cuvântul ”scop”. Mai grav, însă, e că ceea ce stabilește 
alin. (1) nu ar trebui să fie scopul legii. Scopul trebuie să fie, fără echivoc, 
prevenirea și contracararea dezinformării. De observat: crearea cadrului 
normativ și stabilirea atribuțiilor Agenției sunt necesare, dar ele în niciun 
fel nu înseamnă prevenirea și contracararea dezinformării. În plus, alin. 
(1) prevede ”asigurarea comunicării strategice la nivel guvernamental”, 
dar, în textul proiectului de lege această prevedere nu este ”acoperită”, nu-
i clar cum va fi asigurată comunicarea strategică. 
Alin. (2) stabilește un singur obiectiv, deși în denumirea art. 1. este vorba 
de ”obiectivele”.  
Alin. (2) este formulat de o manieră greu sau imposibil de înțeles, din 
motiv, că sunt utilizate multe sintagme inexacte. De exemplu: 
a) ”punerea în aplicare a măsurilor și politicilor de securitate 
informaţională” – acest obiectiv depășește atribuțiile Agenției. Atribuțiile 
vizează ori trebuie să vizeze doar prevenirea și contracararea 
dezinformării în spațiul informațional public, minus spațiul audiovizual, 
de care responsabil este Consiliul Audiovizualului (CA). 
b) ”neutralizarea amenințărilor proiectate la adresa securității și a 
intereselor naționale ale Republicii Moldova în spațiul informațional” – 
Agenția nu trebuie să fie responsabilă de întregul spațiu informațional, ci 
doar de cel precizat la lit. a). 
c) ”identificând și prevenind dezinformarea” – legea, de fapt, obligă 
prevenirea și contracararea dezinformării, nu doar identificarea și 
prevenirea. Contracararea este necesară, dacă nu a fost posibilă 
prevenirea. 
d) ”contracarând în mod eficient propaganda, influențele și campaniile 
informaționale distructive, prevenind tentativele de manipulare a opiniei 
publice” – pentru ca aceste sintagme să rămână în lege, ele trebuie definite 
juridic, deoarece, pe lângă faptul că nimeni nu înțelege exact ce înseamnă 
”propagandă”, ”influențe și campanii distructive”, ”tentative de 
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manipulare”, comportă riscuri enorme de interpretare și, implicit, de 
abuzuri cu referire la libertatea de exprimare. 
e) ”asigurând comunicarea strategică la nivel guvernamental” – nu-i clar 
ce semnifică această ”comunicare strategică” și, în textul legii, nici nu sunt 
prevăzute procedurile/mecanismele, prin care să fie asigurată respectiva 
comunicare. 
”domeniul de aplicare a legii”, din titlul art.1., lipsește în textul art.1. 
 
Propuneri: 
- Art.1. să fie rescris/reformulat de o manieră care să-l facă exact. 
- drept scop să se stabilească prevenirea și contracararea dezinformării; 
- drept obiective: crearea și punerea în aplicare a cadrului legal; crearea și 
asigurarea funcționalității entității (Agenției). 
În acest scop, e necesar: 
a) să fie stabilit univoc, dacă entitatea (Agenția) va preveni și va contracara 
dezinformarea și, pe de asupra, va mai asigura și comunicarea strategică; 
sau 
b) să fie stabilit univoc, dacă entitatea (Agenția) va preveni și va contracara 
dezinformarea prin comunicare strategică, fără atribuția de a aplica 
sancțiuni; 
c) să fie eliminate orice sintagme care sunt ”aproximative” și, deci, 
interpretabile, precum ”propagandă”, ”influențe și campanii distructive”, 
”tentative de manipulare”; 
d) să fie stabilit exact domeniul de aplicare a legii, prin a elimina amestecul 
de sintagme (securitate națională, securitate informațională, interese 
naționale, spațiu informațional)  ce pot împiedica înțelesul normei legale.   

Articolul 2. Noţiuni principale 

În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică: 

spațiu informațional mediatic – spațiu informațional constituit structural și 
compozițional din totalitatea serviciilor media puse la dispoziția publicului de 

către instituțiile de presă scrisă, audiovizuală și online din țară și din străinătate 

care au acces în spațiul informațional național; 
spațiu informațional public – spațiu constituit din spațiul informațional 

mediatic și informațiile distribuite public prin orice alte mijloace 

(platforme/rețele online, inclusiv aplicații de mesagerii, panouri fizice 

publicitare și informaționale de orice gen); 
dezinformare – răspândire a informațiilor ce afectează securitatea spațiului 

informațional public sau a informațiilor care, în urma verificării, se dovedesc a 

fi false, create pentru a dăuna securităţii statului și instituțiilor acestuia;  

Comentarii: 
De realizat, că spațiu informațional public înseamnă și spațiul mediatic în 
care intră spațiul audiovizual. Spațiul audiovizual nu trebuie să fie 
domeniu de aplicare a acestei legi. Prin urmare, legea trebuie foarte clar să 
delimiteze atribuțiile Agenției, care nu se întind pe întregul spațiu 
informațional public.   
 
Definiția actuală a dezinformării este mai puțin defectuoasă, decât cea 
inițială, dar, oricum, este inacceptabilă. 
Motive: 
- sintagma ”răspândire a informațiilor ce afectează securitatea spațiului 
informațional public” nu poate fi înțeleasă, dacă nu știm ce înseamnă 
”securitatea spațiului informațional public” și, în general, ce informații și 
cum pot afecta ”securitatea spațiului informațional public”. Dezinformare 
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contracarare a dezinformării – acțiuni prompte îndreptate spre 

identificarea, evaluarea, analiza, prevenirea, sancționarea și stoparea creării sau 
răspândirii informației calificate drept dezinformare, prin blocarea difuzării, 

preluării, diseminării și, după caz, prin eliminarea din spațiul informațional 

public a informației respective, indiferent de originea acesteia. 

ar însemna toate ”informațiile ce afectează” sau numai cele ce afectează, 
să zicem, grav și foarte grav (și ce-ar însemna ”grav/foarte grav”?). 
”Răspândire a informațiilor” înseamnă și a informațiilor adevărate și a 
celor false/neadevărate. Echivalează asta cu interdicția de a răspândi 
informații adevărate, dacă afectează securitatea spațiului informațional 
public? Dacă da, asemenea informații constituie sau nu secrete de stat? 
Dacă da, atunci atribuția este a Agenției sau a SIS? Dacă nu sunt 
răspunsuri plauzibile la aceste întrebări, partea respectivă din definiție 
este problematică. 
- sintagma răspândire ”a informațiilor care, în urma verificării, se 
dovedesc a fi false, create pentru a dăuna securităţii statului și instituțiilor 
acestuia”, la fel, nu răspunde la întrebarea: cât de mari trebuie să fie 
daunele, ca informațiile să fie calificate drept dezinformare? Fără un atare 
răspuns, prevederea lasă loc larg de interpretări și, respectiv, de abuzuri. 
Din sintagmă trebuie să înțelegem că, dacă în urma verificării informațiile 
se dovedesc a fi adevărate, sancțiunea pentru dezinformare oricum 
intervine, în conformitate cu prima parte a definiției? Nu ar conduce 
aplicarea definiției la sancționarea oricui, care pune preț pe libertatea de 
exprimare și pe transparență?  
- sintagma ”pentru a dăuna” înseamnă că informația falsă a și dăunat? Și, 
dacă da, pentru că a dăunat, prerogativa de a se ocupa de acei, care au 
dăunat, se pare, aparține organelor de drept.  
- sintagma ”securității…instituțiilor acestuia” (statului) lasă mult loc de 
abuz. De exemplu, dacă în urma răspândirii dezinformării a fost 
deteriorată poarta Serviciului Hidrometeorologic sau gardul Universității 
de Stat, respectivele daune vor fi calificate drept daune aduse securității 
instituțiilor statului? Și dacă da, merită sancțiuni autorul dezinformării? 
Și dacă da, ce sancțiuni? Pot, oare, fi calificate respectivele deteriorări, 
pornind de la definiția dezinformării? Nu-i vorba despre acte de vandalism 
sau de huliganism? Cum să le interpreteze Agenția și, eventual, 
judecătorul? 
 
Propunere: 
dezinformare - informațiile false care au generat, dacă au fost răspândite 
sau sunt pe măsură să genereze, dacă nu sunt stopate, panică ori conflicte 
sociale, conflicte militare, dezastre tehnogene, catastrofe umanitare sau 
altele asemenea, și care au pus sau pot pune în pericol bunuri publice, 
precum regimul constituțional, statul de drept, securitatea națională, 
siguranța și sănătatea publică. 
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Nu-i o definiție ideală, dar ea, cel puțin, îngustează eventualul domeniu de 
preocupări ale Agenției. 
 
Comentarii: 
contracarare a dezinformării – pentru o înțelegere mai bună, definiția 
necesită redactare. Motive: crearea dezinformării nu poate fi stopată, 
precum nu poate fi blocată preluarea dezinformării. Acțiunile de 
prevenire, evaluare etc., de fapt, trebuie să fie permanente, nu prompte. 
 
Propunere: 
contracarare a dezinformării – acțiuni sistematice îndreptate spre 
identificarea, evaluarea, analiza, prevenirea și sancționarea creării sau 
răspândirii informației calificate drept dezinformare și, după caz, stoparea 
ei prin blocare, iar la necesitate, și prin eliminare din spațiul informațional 
public. 

Capitolul II 

AGENȚIA PENTRU PREVENIREA ȘI CONTRACARAREA 

DEZINFORMĂRII 

Articolul 4. Statutul Agenției pentru Prevenirea și Contracararea 

Dezinformării 

(1) Agenția pentru Prevenirea și Contracararea Dezinformării (în 

continuare – Agenție) este autoritatea administrativă centrală din subordinea 
Guvernului care are misiunea de a implementa politica statului în prevenirea și 

contracararea dezinformării, în modul stabilit şi în limitele competenţelor 

atribuite de cadrul normativ. 
(2) Agenția organizează şi desfăşoară activităţi pentru monitorizarea, 

verificarea, evaluarea și analiza datelor și informațiilor necesare în scopul 

prevenirii și contracarării dezinformării, precum și a vulnerabilităţilor, 
factorilor de risc şi ameninţărilor ce pun sau ar putea pune în pericol securitatea 

spațiului informațional public al Republicii Moldova. 

(3) Agenţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile 

Constituţiei Republicii Moldova, cu prevederile prezentei legi și ale altor acte 
normative, precum și cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica 

Moldova este parte. 

(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura și efectivul 
Agenţiei se aprobă de către Guvern. 

(5) Finanţarea Agenției se efectuează din contul bugetului de stat, al 

mijloacelor speciale formate şi administrate în conformitate cu cadrul normativ 

în vigoare, precum şi din alte surse financiare neinterzise de lege. Agenția poate 

Comentarii: 
(1) Subordonarea Agenției Guvernului comportă riscuri mari, mai ales, 
dacă legea va conține norme interpretabile. Riscurile cresc și mai mult, 
dacă luăm în calcul dorința fiecărui guvern de a nu fi deranjat de voci 
critice.  
 
Propunere: 
Să fie căutate soluții de prevenire a eventualelor încercări de utilizare a 
Agenției în alte scopuri; să i se atribuie Agenției alt statut sau legea să nu 
confere Agenției atribuții ”nelimitate”, inclusiv cele de sancționare. 
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beneficia de donații și granturi, inclusiv prin programe de asistență financiară 

externă. 

Articolul 5. Principiile de activitate ale Agenției 
Agenția îşi desfăşoară activitatea conform principiilor: 

a) legalităţii și transparenței;  

b) respectării drepturilor şi libertăţilor omului;  
c) independenței și imparțialității; 

d) neutralităţii politice; 

e) oportunităţii și eficienței; 
f) continuităţii şi consecvenţei; 

g) eficacității în atingerea obiectivelor şi realizarea sarcinilor stabilite; 

h) promovării şi protejării intereselor statului; 

i) integrităţii profesionale şi autoadministrării. 

Comentarii: 
Principii sunt multe, dar în ele nu se regăsește principiul 
cooperării/colaborării, or, mai ales, în atribuții, Agenția are 
responsabilitatea coordonării acțiunilor mai multor autorități ale statului. 
Posibil, ar fi suficiente principiile a)-d), i) și cel al cooperării. 
Principiile, ca să nu pară doar cuvinte frumoase, ar trebui să servească 
drept test pentru fiecare acțiune/decizie a Agenției. 
 
Propunere: 
Art. 5. Să fie completat cu un alineat nou, care să stipuleze că orice acțiuni 
ale Agenției vor trece testul conformității cu respectivele principii. 

Articolul 6. Atribuțiile Agenţiei  

Pentru realizarea funcţiei sale de bază, Agenția exercită următoarele 

atribuţii: 

a) monitorizează, verifică, evaluează și analizează evenimentele și 
fenomenele din spațiul informațional public, starea generală a securității 

informaționale, precum și prezența Republicii Moldova în spațiul informațional 

mondial; 
b) identifică și studiază amenințările actuale sau proiectate la adresa 

securității informaționale a Republicii Moldova, factorii care influențează 

formarea acestora, prognozează și evaluează consecințele ce pun sau ar putea 
pune în pericol securitatea spațiului informațional public; 

c) implementează metodologiile și instrucțiunile orientate spre 

identificarea, prevenirea şi contracararea dezinformării; 

d) evaluează și analizează starea spaţiului informaţional public și 
elaborează măsurile de reacție promptă pentru prevenirea şi contracararea 

dezinformării; 

e) participă la asigurarea, elaborarea şi realizarea politicilor în domeniul 
securității informaționale şi coordonează activitatea autorităţilor și instituțiilor 

publice, inclusiv a celor autonome, pe dimensiunea prevenirii și contracarării 

dezinformării; 
f) constată contravenţiile atribuite în competenţa sa și aplică sancțiunile 

respective, în conformitate cu prevederile Codului contravenţional; 

g) emite, în limita competenței sale, decizii privind înlăturarea cauzelor şi 

condiţiilor care contribuie la crearea sau răspândirea dezinformării; 
h) furnizează către autoritățile și instituțiile statului propuneri, informații și 

materiale analitice ce vizează: 

Comentarii: 
”Pentru realizarea funcţiei sale de bază…” – art. 4 vorbește de misiunea 
Agenției, nu de ”funcția de bază”. Și de ce ”de bază”? Asta sugerează, că 
Agenția are și funcții secundare, doar că pentru realizarea lor legea nu 
enumeră atribuțiile Agenției. 
a) ar fi suficient: monitorizează sistematic conținuturile din spațiul 
informațional public, exceptând spațiul audiovizual, utilizând metodologii 
elaborate în acest scop. Monitorizarea ”stării generale a securității 
informaționale”, precum și ”prezența RM în spațiul informațional” global, 
nu pot fi, realmente, atribuții ale Agenției – sunt domenii de competență 
mult mai largi, decât ceea ce trebuie, potrivit prezentei legi, să facă 
Agenția. Este nu doar o atribuire de sarcini străine pentru Agenție, ci și o 
risipă de cuvinte, de rând ce a monitoriza înseamnă observare, generare 
de date, analiza datelor și rezultatul analizei.  
b) sintagma ”la adresa securității informaționale” a RM, din nou, nu-i o 
atribuție a Agenției. 
Logic ar fi: elaborează și pune în practică acțiuni de răspuns în funcție de 
rezultatele monitorizării; 
e) sintagma ”participă la asigurarea, elaborarea şi realizarea politicilor” 
trebuie redactată – politicile, mai întâi, sunt elaborate, apoi este asigurată 
realizarea lor; sintagma ”coordonează activitatea autorităţilor și 
instituțiilor publice, inclusiv a celor autonome”, probabil, e cea mai 
problematică, dacă nu enumeră cu exactitate respectivele autorități și 
instituții. În plus, pare irealizabilă această atribuție, pentru că, la modul 
concret și practic, nu-i clar cum poate fi realizată. Atribuția, abstractă, 
lărgește extrem de mult competențele Agenției și, de fapt, o îndepărtează 
de misiunea ce i-o dă legea – să prevină și să contracareze dezinformarea 
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– riscurile, amenințările și problemele de asigurare a securității 

informaționale a Republicii Moldova; 
– definirea abordărilor conceptuale în domeniul contracarării 

dezinformării; 

– identificarea, prevenirea și contracararea dezinformării, combaterea 

eficientă a propagandei, prevenirea influențelor și a campaniilor informaționale 
distructive, precum și prevenirea tentativelor de manipulare a opiniei publice; 

i) coordonează și asigură consolidarea capacităților autorităților și 

instituțiilor statului pe probleme ce vizează prevenirea și contracararea 
dezinformării, precum și asigură comunicarea strategică la nivel 

guvernamental; 

j) participă la dezvoltarea sistemului de comunicații strategice și la 

coordonarea măsurilor pentru dezvoltarea acestuia; 
k) participă la dezvoltarea și implementarea documentelor de politici în 

domeniul securității informaționale a Republicii Moldova, în special în partea 

ce vizează măsurile de prevenire și contracarare a dezinformării; 
l) elaborează un sistem integrat de evaluare și reacție promptă la 

amenințările asupra spațiului informațional public; 

m) elaborează și dezvoltă metodologii de identificare a materialelor 
informaționale amenințătoare, cu caracter manipulativ sau care reprezintă 

dezinformare; 

n) promovează interacțiunea și activitățile comune dintre societatea civilă 

cu autoritățile și instituțiile statului în procesul de prevenire și contracarare a 
dezinformării; 

o) organizează și participă la evenimente informaționale și educaționale pe 

probleme de creștere a gradului de conștientizare a amenințărilor de 
dezinformare prin crearea de conținut explicativ; 

p) elaborează instrucțiuni, ghiduri sau alte materiale analitico-științifice 

privind prevenirea și contracararea dezinformării, inclusiv prin analiza 
experienței altor state sau organizații internaționale; 

q) furnizează autorităţilor competente naţionale, străine şi internaţionale, 

după caz, informaţii şi documente ce confirmă bănuiala rezonabilă privind 

riscurile și ameninţările ce pun sau ar putea pune în pericol securitatea spațiului 
informațional public al Republicii Moldova sau a tentativelor de manipulare a 

opiniei publice; 

r) analizează procesul de implementare și eficacitatea măsurilor de 
prevenire și contracarare a dezinformării și elaborează rapoarte în acest sens; 

s) elaborează și aprobă planuri strategice și de activitate anuale ale 

Agenției; 

în spațiul informațional pe care-l monitorizează. Atribuția în cauză îi 
conferă Agenției statut de stratcom. Deci, trebuie limpezite lucrurile și 
nicidecum, încurcate. De coordonare ar putea/trebui să se ocupe Consiliul 
coordonator pentru asigurarea securității informaționale. 
h) din nou, nu se știe căror autorități și instituții ale statului trebuie să 
furnizeze informații și materiale analitice, și nici cu ce periodicitate să facă 
asta. Sunt utilizate sintagme nedefinite și, deci, neînțelese până la capăt, 
precum ”combaterea eficientă a propagandei, prevenirea influențelor și a 
campaniilor informaționale distructive, precum și prevenirea tentativelor 
de manipulare a opiniei publice”. De ce materialele analitice să fie 
furnizate doar către instituțiile statului? Principiul transparenței ar 
însemna și informarea publicului. 
i) este o atribuție irealizabilă și de coordonare, dar, mai ales, de asigurare 
a consolidării ”capacităților autorităților și instituțiilor statului pe 
probleme ce vizează prevenirea și contracararea dezinformării”. La modul 
real, va fi în stare Agenția să-și onoreze această atribuie? Dacă Agenția este 
obligată să asigure ”comunicarea strategică la nivel guvernamental”, legea 
ar trebui să prevadă proceduri clare cum să fie realizată această atribuție. 
Se pare, scopul legii intră în conflict cu această atribuție a Agenției. Legea 
ar trebui să spună clar: Agenția face ori una, ori alta – ambele înseamnă o 
suprasarcină greu sau imposibil de realizat. 
j) reiese din i) și-l dublează, de fapt. 
q) se poate regăsi în h).  
t) este prea puțin pentru transparență, ca doar rapoartele anuale să fie 
făcute publice. Faptul contravine principiului transparenței, de la art. 5. 
Pentru a preveni eventuale abuzuri, ar trebui să fie publicate și 
metodologiile, și rezultatele monitorizărilor, și planurile strategice etc. De 
asemenea, orice elaborări, inclusiv a rapoartelor de activitate, ar trebui 
dezbătute public. Nu-i clar, dacă raportul anual de activitate este aprobat 
de vreo autoritate publică și ce se întâmplă, dacă raportul nu-i aprobat. 
 
Propuneri: 
-  atribuțiile Agenției să fie regândite, în funcție de ce statut i se conferă: 
de responsabil pentru contracararea dezinformării sau de responsabil 
pentru comunicare strategică; 
- pentru a limpezi lucrurile, responsabilitatea comunicării strategice să 
revină Consiliului coordonator pentru asigurarea securității 
informaționale. 
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t) elaborează și aprobă rapoarte de activitate anuale, care se publică pe 

pagina sa web oficială. 

- transparentizarea acțiunilor Agenției să fie omniprezentă ori chiar să fie 
prevăzut un capitol separat în lege. Transparența ar putea servi drept 
prevenire a eventualelor abuzuri. 
- o atribuție importantă (și nu un drept) ar trebui să fie solicitarea de la 
instituțiile publice a informației necesare pentru atingerea scopului 
Agenției . Respectiv, legea ar trebui să prevadă obligația instituțiilor 
publice de a oferi suportul necesar Agenției. 

Articolul 7. Drepturile Agenției 

(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor, Agenția are dreptul: 

a) să participe la elaborarea documentelor de politici publice ce vizează 

asigurarea securităţii informaționale; 

b) să întreprindă măsuri de prevenire a evenimentelor sau fenomenelor care 

subminează securitatea informațională, în conformitate cu metodologiile 

aprobate de Guvern; 

c) să înainteze autorităţilor administraţiei publice, persoanelor fizice şi 

juridice, indiferent de tipul de proprietate, solicitări privind lichidarea 

informațiilor ce sunt calificate ca dezinformare, şi, după caz, să aplice 

sancțiuni, în conformitate cu prevederile Codului contravențional; 

d) să solicite şi să primească, gratuit, de la autorităţile și instituțiile statului, 

de la alte persoane juridice, indiferent de tipul de proprietate, datele și 

informaţiile necesare. Prezentarea informaţiilor solicitate de Agenție nu poate 

fi refuzată pe motiv că acestea constituie informaţii cu accesibilitate limitată, 

cu excepţia informaţiei care cade sub incidenţa prevederilor Legii nr. 245/2008 

cu privire la secretul de stat; 

e) să utilizeze baze de date ale statului, sisteme de comunicații sau rețelele 

speciale de comunicații, precum și alte mijloace tehnice necesare; 

f) să creeze grupuri de experți, specialiști și reprezentanți ai autorităților, 

instituțiilor publice și ai societății civile pentru studierea problemelor ce 

vizează prevenirea și contracararea dezinformării; 

g) să organizeze conferințe, seminare sau alte evenimente tematice; 

h) să interacționeze cu autoritățile și instituțiile statului, cu autoritățile 

administrației publice locale, precum și cu orice alte organizații, inclusiv 

străine; 

i) să stabilească relații de parteneriat cu autoritățile, instituțiile și 

organizațiile internaționale ce au mandat similar;  

Comentarii: 
a) acesta nu-i drept - este atribuție ce se regăsește parțial în art. 6., lit.e); 
b) acest drept îi permite Agenției să depășească atribuția de prevenire și 
contracarare a dezinformării în spațiul informațional  public, spațiu, care 
este parte a securității informaționale. Securitatea informațională, de 
exemplu, cuprinde și securitatea cibernetică, și securitatea rețelelor de 
telecomunicații, inclusiv electronice și, deci, este domeniul de 
responsabilitate al altor autorități în care n-ar trebui ”să se amestece” 
Agenția. Până la urmă, legea trebuie să stabilească exact până unde se 
întinde aria de intervenție a Agenției. Agenția ar urma să aibă o 
metodologie de monitorizare a spațiului informațional public și nicidecum 
a securității informaționale.  
c) de asemenea, este atribuție – n-are rost să identifici dezinformarea și să 
n-o contracarezi. Dacă n-o contracarezi, încalci legea. 
d) abia de aici încep drepturile Agenției; 
e) probabil, ar trebui ca Agenția să aibă și dreptul de a achiziționa mijloace 
tehnice necesare, inclusiv softuri specializate de monitorizare; 
f) grupurile de experți ar fi necesare nu doar pentru analiza problemelor, 
ci și pentru, de exemplu, expertize suplimentare, independente, în cazuri 
mai dificile de calificare a dezinformării. E de presupus, că Agenția se va 
confrunta deseori cu situații în care sunt necesare expertize suplimentare, 
inclusiv ale unor experți străini. În asemenea caz, Agenția, potrivit lit. m) 
are niște drepturi - să identifice experți, să le comande expertize și să-i 
remunereze pecuniar. Aceste două litere pot fi unite. 
i) relații de parteneriat trebuie stabilite și cu autorități naționale. Dreptul 
de a interacționa, de la lit. h), este insuficient. 
l) sintagma ”şi să o utilizeze în scopul realizării funcţiilor sale” trebuie 
exclusă – asta nu-i un drept, ci o obligație; 
Alin. (2) nu se referă la drepturile Agenției. În plus, nu-i clar ce semnifică 
sintagma ”structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă”.  
 
Propuneri: 



 

Page | 8 
 

 

 

j) să participe la dialoguri structurate pe probleme de comunicații strategice 

și de contracarare a dezinformării, desfășurate între Republica Moldova și 

organizațiile internaționale și/sau alte state; 

k) să coopereze cu instituţii internaţionale în vederea atragerii expertizei 

necesare şi asistenţei externe pentru asigurarea funcţionalităţii Agenției în 

implementarea activităților necesare pentru prevenirea și contracararea 

dezinformării; 

l) să recepţioneze asistenţă tehnică şi financiară de la partenerii de 

dezvoltare şi din alte surse neinterzise de cadrul normativ şi să o utilizeze în 

scopul realizării funcţiilor sale; 

m) să atragă specialiști și să contracteze servicii de la persoanele fizice şi 

juridice, rezidente sau nerezidente, în vederea realizării sarcinilor ce decurg din 

cadrul normativ, în limitele mijloacelor financiare aprobate în acest scop; 

n) să colaboreze cu societatea civilă în domeniile proprii de activitate; 

o) să exercite alte drepturi în temeiul actelor normative ce reglementează 

activități suplimentare din direcțiile de activitate încredinţate. 

(2) Autorităţile publice şi structurile organizaţionale din sfera lor de 

competenţă vor asigura Agenției suportul necesar pentru realizarea misiunii şi 

atribuțiilor acesteia în activitățile de prevenire și contracarare a dezinformării. 

- art. 7. să fie redactat astfel, încât să cuprindă doar drepturi, nu și obligații 
ale Agenției; 
- drepturile să vizeze doar domeniul de responsabilitate al Agenției; 
- alin. (2) să fie transferat la art. 6. și să aibă următorul cuprins: În scopul 
realizării atribuțiilor de prevenire și contracarare a dezinformării în 
spațiul informațional public, autoritățile publice sunt obligate să asigure 
Agenției suportul solicitat.  

Articolul 8. Conducerea Agenţiei 
(1) Agenţia este condusă de un director, numit şi eliberat din funcţie de 

către Guvern, în baza avizului Consiliului coordonator pentru asigurarea 

securității informaționale. 

(2) Funcţia de director al Agenţiei este incompatibilă cu orice altă activitate 
remunerată, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice şi de creaţie. 

(3) Directorul Agenției este independent în exercitarea mandatului şi 

inamovibil pe durata acestuia. 
(4) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul Agenţiei este asistat de un 

adjunct, numit în funcţie de Guvern la propunerea directorului Agenţiei. 

Comentarii: 
(1) Pe de o parte, alineatul contravine principiului transparenței, 
prevăzut în art. 5., pe de altă parte,  procedura de numire este schematică 
și simplistă. Alineatul lasă loc de eventuale abuzuri. Nu-i clar, ce se 
întâmplă, dacă avizul Consiliului este negativ.  De ce un întreg Consiliu 
are doar rolul pasiv de a da aviz? Nu-i clar cine propune numirea și 
demisia directorului.  
Sintagma ”Consiliul coordonator pentru asigurarea securității 
informaționale” apare abia aici.  Să fie, oare, singura interacțiune a 
Agenției cu acest Consiliu? Legea ar trebui să prevadă în ce relații este 
Agenția și Consiliul. Logica spune că anume Consiliul ar trebui să aibă 
rolul de stratcom, nu Agenția, dat fiind că securitatea informațională este 
o activitate mult mai largă, decât securitatea spațiului informațional 
public (minus spațiul audiovizual). 
(3) atare prevederi din legi, până acum, nu au putut asigura 
independența șefilor și nu au putut să-i ferească de ingerințe. Cine ar 
garanta, că de data aceasta va fi altfel?! Nu trebuie prevăzute drepturile și 
obligațiile conducerii Agenției? 
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Propuneri: 
- să fie prevăzută o procedură clară, transparentă și democratică de 
desemnare și de demitere a directorului, procedură care să confere 
previzibilitate și credibilitate rezultatului; 
- în lege să fie prevăzute relațiile și interacțiunea dintre Agenție și Consiliu. 
Nu este nevoie de un Consiliu, care poate doar să dea un aviz în raport cu 
Agenția. 
- să fie prevăzute atribuțiile directorului și, dacă e cazul, a adjunctului; 
- să fie prevăzute responsabilități pentru Agenție/director, dacă nu este 
respectată legea.  

Articolul 9. Cooperarea internaţională 

În activitățile de prevenire și contracarare a dezinformării, Agenţia 
expediază şi recepţionează informaţii, date şi documente, realizează schimbul 

de informaţii şi documente, din oficiu sau la solicitare, cu autorităţile străine 

şi/sau internaţionale competente din domeniul securității informaționale, 

indiferent de statutul acestora, pe principii de reciprocitate sau în baza 
acordurilor de colaborare, cu condiţia respectării standardelor naţionale şi 

internaţionale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. 

Propunere: 
- sintagma ”din domeniul securității informaționale” să fie înlocuită cu 
sintagma ”din domeniul securității spațiului informațional” sau cu 
sintagma ”din domeniul contracarării dezinformării în spațiul 
informațional”, din motive invocate anterior. 

Capitolul III 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

Articolul 10. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi: 

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în 

concordanţă cu prezenta lege; 
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege. 

Propunere: 
- să fie prevăzut un termen în care să fie creată Agenția și, posibil, să fie 

desemnată conducerea ei. 
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PROPUNERI DE MODIFICARE A CONCEPTULUI PROIECTULUI DE LEGE  

TABEL COMPARATIV 

 

I. Legea pentru modificarea unor acte normative 

 

Conceptul proiectului de lege Propunerile CJI 

 

Art. I. – Legea cu privire la libertatea de exprimare se modifică 
după cum urmează: 

1. Articolul 3 se completează cu alineatul (43) cu următorul 

cuprins: 
„(43) În vederea protejării securității informaționale și libertății 

publicului de a fi informat, în condițiile alin. (3) se interzice 

crearea sau răspândirea informației ce constituie discurs care 
incită la ură, care poate provoca panică sau poate instiga la 

violență, dezinformare, propagandă a agresiunii militare, 

conținut extremist, conținut cu caracter terorist sau care prezintă 

o amenințare pentru securitatea națională, manifestată prin 
îndemnuri publice, diseminare a informației sau alte forme de 

informare a publicului.” 

la alineatul (5), cuvintele „discursurilor care incită la ură sau la 
violență” se substituie cu textul „cazurilor prevăzute la alin. (42) 

și (43)”. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Considerăm modificarea că modificarea propusă este una inoportună din considerentele ce 
urmează: 

1. Prevederile alin. (43) depășesc scopul Legii cu privire la libertatea de exprimare (LLE). 

Conform art. 1 alin. (1) al LLE, „prezenta lege are scopul de a garanta exercitarea 
dreptului la libera exprimare, precum și un echilibru între asigurarea dreptului la 

libera exprimare și apărarea onoarei, demnității, reputației profesionale și vieții 

private și de familie ale persoanei”. Drepturile concurente libertății de exprimare vizate 
în LLE nu se referă la interesul statului de a asigura securitatea informațională națională.  

2. LLE conține deja prevederi cu caracter general aplicabile situației juridice vizate la alin.   

(43). Același argument este valabil și în cazul (42). Potrivit art. 3 alin. (3) „Exercitarea 

libertății de exprimare poate fi supusă unor restrângeri prevăzute de lege, necesare 
într-o societate democratică pentru securitatea națională, integritatea teritorială sau 

siguranța publică, pentru a apăra ordinea și a preveni infracțiunile (…)”. Viitorul art. 

3656 al Codului contravențional va institui, alături de prevederile Legii cu privire la 
contracararea activității extremiste, cele ale Codului serviciilor media audiovizuale ș.a., 

restrângeri ale libertății de exprimare, fiind întrunită una dintre condițiile art. 3 

(„prevăzută de lege”). Valoarea socială protejată în aceste situații este securitatea 
informațională, drept parte componentă a securității naționale.  

3. O ingerință în dreptul la libera exprimare, admisă pentru a proteja libertatea publicului 

de a fi informat drept valoare socială nu satisface criteriul de proporționalitate instituit 

în jurisprudența CtEDO. Prin urmare, considerăm că sintagma „libertății publicului de 
a fi informat” este inoportună. 

4. Formulările utilizate pentru individualizarea categoriilor de informații interzise de a fi 

create și răspândite induc incertitudine (ex: „informației ce constituie discurs care incită 
la ură, care poate provoca panică sau poate instiga la violență” – sunt cerințe cumulative 



 

 

 
 

 

 
2. La articolul 28, alineatul (4) se completează cu cuvintele „sau 

dacă preia informații calificate drept dezinformare”. 

 
 

 

 

______________________________________________________ 
 

Art. II. – Legea privind regimul stării de urgență, de asediu și de 

război, cu modificările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

 

Articolul 20 se completează cu litera j1) cu următorul cuprins: 
„j1) sistarea difuzării programelor audiovizuale și retransmiterii 

serviciilor media audiovizuale care prezintă informații calificate, 

în urma verificării, drept dezinformare;”. 

______________________________________________________ 
Art. III. – Codul contravențional  

Articolul 3656. Dezinformarea 

(1) Dezinformarea, adică răspândirea informațiilor ce afectează 
securitatea spațiului informațional public sau a informațiilor care, 

în urma verificării, se dovedesc a fi false, create pentru a dăuna 

securității statului, prin intermediul mijloacelor de informare în 

masă sau alte forme de informare a publicului, în formă scrisă, 
desen sau imagine, inclusiv prin internet, prin intermediul unui 

sistem informatic sau prin orice alt mijloc, 

 
 

 

 
se sancționează cu avertisment, în cazul în care are un impact 

redus sau persoana care a diseminat informațiile nu știa ori nu 

putea să cunoască că informațiile respective pot fi calificate drept 

dezinformare, sau, în cazurile acțiunilor intenționate, cu amendă 
de la 300 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 600 la 1200 de unități convenționale 

aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a 
desfășura o anumită activitate pe un termen de până la 3 luni. 

pentru o categorie sau este vorba despre trei categorii separate?). Conceptual, ar putea 

fi utilizate următoarele formulări „se interzice răspândirea informației ce constituie 

discurs care incită la ură, dezinformare, propagandă a agresiunii militare, conținut 
extremist sau conținut cu caracter terorist sau a informației ce prezintă o amenințare 

pentru securitatea informațională”.  

 
Art. 28, care se regăsește în Capitolul II al LLE, întitulat „Procedura de examinare a 

cauzelor cu privire la defăimare”, instituie cazurile de exonerare a mass-mediei de 

răspundere civilă în cadrul litigiilor privind apărarea onoarei, demnității și reputației 
profesionale sau a vieții private și de familie. Art. 28 nu este aplicabil în cazul răspunderii 

contravenționale sau penale. 

 

__________________________________________________________________________ 
 

Măsura specificată la art. 20 alin. (j1) poate fi aplicată în raport cu un furnizor sau 

distribuitor pe o durată de timp excesiv de îndelungată. Deși, pe durata stării de urgență, 
legea admite restrângeri ale drepturilor sau libertăților cetățenești, considerăm oportun de 

a institui limite temporale exacte (ex: 30 zile), cu posibilitatea prelungirii măsurii în cazul 

difuzării în cadrul aceluiași program audiovizual a informațiilor calificate, în urma 
verificării, drept dezinformare.  

 

 

__________________________________________________________________________ 
 

Latura obiectivă a contravenției este exprimată prin două acțiuni: 

1. Răspândirea informațiilor ce afectează securitatea spațiului informațional public; 
2. Răspândirea informațiilor false, create pentru a dăuna securității statului.  

 

▪ În cazul primei acțiuni a lat. obiective, deducem că răspândirea informațiilor ce corespund 

adevărului poate fi calificată drept dezinformare, fapt ce contravine acestei noțiuni. 
Totodată, sintagma „ce afectează securitatea” induce incertitudine în privința faptului dacă 

contravenția este una de rezultat („informațiilor care au afectat securitatea”) sau de pericol 

(„informațiilor ce pot afecta securitatea”). Text sugerat pentru prima acțiune a laturii 
obiective: „Răspândirea informațiilor care pot afecta securitatea spațiului informațional 

public prin incitarea la ură și/sau violență, provocarea panicii, propaganda agresiunii 

militare și/sau a acțiunilor cu caracter extremist (...)”. 
▪ În cazul celei de a 2-a acțiune a lat. obiective, remarcăm faptul că eventuala constatare a 

faptei contravenționale va fi extrem de problematică din perspectiva demonstrării intenției 

făptuitorului sau a unei terțe persoane de a crea informații pentru a dăuna securității statului. 

 
Sintagma „impact redus” este străină Codului contravențional, care operează cu noțiunile 

de „daune” și „proporții” (art. 18).  

 
 



„Articolul 42312. Agenția pentru Prevenirea și Contracararea 

Dezinformării 

(1) Contravențiile prevăzute la art. 3656 se constată și se 
examinează de către Agenția pentru Prevenirea și Contracararea 

Dezinformării. 

(2) Sunt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-
verbale angajații special împuterniciți de către directorul 

Agenției pentru Prevenirea și Contracararea Dezinformării. 

„Articolul 42312. Agenția pentru Prevenirea și Contracararea Dezinformării 

(1) Contravențiile prevăzute la art. 3656 se constată și se examinează de către Agenția 

pentru Prevenirea și Contracararea Dezinformării. 
(2) Sunt în drept să constate contravenții și să încheie procese-verbale angajații special 

împuterniciți prin ordinul directorului Agenției pentru Prevenirea și Contracararea 

Dezinformării. 
 

 

II. Legea privind prevenirea și contracararea dezinformării 

 

Conceptul proiectului de lege Propunerile CJI 

 

spațiu informațional mediatic – spațiu informațional constituit 

structural și compozițional din totalitatea serviciilor media puse 
la dispoziția publicului de către instituțiile de presă scrisă, 

audiovizuală și online din țară și din străinătate care au acces în 

spațiul informațional național; 
 

 

 

 
 

 

dezinformare – răspândire a informațiilor ce afectează securitatea 
spațiului informațional public sau a informațiilor care, în urma 

verificării, se dovedesc a fi false, create pentru a dăuna securității 

statului și instituțiilor acestuia;  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

spațiu informațional mediatic - spațiu informațional constituit structural și compozițional 

din totalitatea serviciilor media puse la dispoziția publicului de către furnizorii și 

distribuitorii de servicii media, precum și mass-media scrisă sau online, aflate sub sau 

în afara jurisdicției Republicii Moldova, care au acces în spațiul informațional național; 

 
Propunerea rezultă din necesitatea de a asigura principiul uniformității terminologiei 

(„furnizor” – CSMA, „mass-media - mijloc de informare în masă, tipărit sau electronic, 

precum şi jurnalistul” – LLE). Legislația actuală nu conține definiția noțiunii de 

„instituție de presă”. Totodată, păstrarea acesteia presupune excluderea jurnaliștilor din 
categoria subiecților prestatori de servicii media.  

 

dezinformare – răspândire a informațiilor ce afectează securitatea spațiului 
informațional public prin incitarea la ură și/sau violență, provocarea panicii, 

propaganda agresiunii militare și/sau a acțiunilor cu caracter extremist (…) sau a 

informațiilor care, în urma verificării, se dovedesc a fi false, create pentru a dăuna 
securității statului și instituțiilor acestuia;  

 

▪ Valoarea socială protejată (anunțată) este securitatea statului. Securitatea 

autorităților/instituțiilor publice este, alături de multe altele, parte componentă a 
securității statului. În eventualitatea în care se militează pentru menținerea acestei 

sintagme este recomandabil de a utiliza noțiunea de „autoritate publică”, care, conform 

Codului administrativ, presupune orice structură organizatorică sau organ 
instituită/instituit prin lege sau printr-un alt act normativ, care acționează în regim de 

putere publică în scopul realizării unui interes public. 

▪ Considerăm necesar de a specifica modalitățile prin care răspândirea unor informații 
care nu sunt false pot afecta securitatea spațiului informațional public. 

 

 

 
 



 

contracarare a dezinformării – acțiuni prompte îndreptate spre 

identificarea, evaluarea, analiza, prevenirea, sancționarea și 
stoparea creării sau răspândirii informației calificate drept 

dezinformare, prin blocarea difuzării, preluării, diseminării și, 

după caz, prin eliminarea din spațiul informațional public a 
informației respective, indiferent de originea acesteia. 

 

Articolul 7. Drepturile Agenției 
(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor, Agenția are dreptul: 

c) să înainteze autorităților administrației publice, persoanelor 

fizice și juridice, indiferent de tipul de proprietate, solicitări 

privind lichidarea informațiilor ce sunt calificate ca 

dezinformare, și, după caz, să aplice sancțiuni, în conformitate 

cu prevederile Codului contravențional; 

 
 

Articolul 8. Conducerea Agenției 

(1) Agenția este condusă de un director, numit şi eliberat din 
funcție de către Guvern, în baza avizului Consiliului coordonator 

pentru asigurarea securității informaționale. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform art. 5 alin. (3) al Legii cu privire la libertatea de exprimare: „Nu se admite 

crearea de autorități publice pentru controlul prealabil al informației care urmează a fi 
răspândită de mass-media”. „Prevenirea (…) creării sau răspândirii” informației se înscrie 

în interdicția de mai sus. 

 
 

 

Conform art. 3 alin. (5) al Conceptului proiectului de lege, „Deciziile sau actele emise în 
condițiile prezentei legi sunt executorii din momentul publicării sau aducerii la 

cunoștința subiecților vizați”. 

În eventualitatea în care, în urma controlului de legalitate, decizia privind lichidarea 

informaților va fi anulată, persoana va fi privată de posibilitatea de a fi restabilită în 
drepturi.  

 

 
 

Consiliului coordonator pentru asigurarea securității informaționale, constituit la discreția 

Guvernului, va emite un aviz (în lipsa unor criterii și cerințe) ce va sta sau nu la baza 
deciziei Guvernului de a numi și/sau elibera din funcție directorul. Considerăm că 

procedura de numire și revocare necesită a fi regândită.  

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Propunerile Freedom House la proiectul antidezinformare 2 

 

Tatiana Puiu  

 

Stimați colegi,    

Cu siguranță importanța și necesitatea prevenirii și combaterii campaniilor de dezinformare în Republica Moldova 

este iminentă și incontestabilă, la fel cum este și pentru statele Europene și majoritatea țărilor membre ONU, care 

sunt preocupate de această problemă de mai mulți ani.   

Urmare analizei proiectelor, vreau să atenționez că mecanismul propus prin aceste proiecte de lege este unul 

problematic și reprezintă un potențial risc de violare a dreptului la libertatea de exprimare. În același timp, atrag 

atenția asupra faptului că, în modalitățile și formele propuse de proiecte, măsurile de prevenire și contracarare a 

dezinformării trebuie revizuite conceptual.   

Nu vreau să vă ocup timpul cu prezentarea abordării problemei prin prisma “triplului test” sau să expun analiza 

doctrinară sau practică, dar mă simt obligată să amintesc ultimele evoluții Europene în domeniul dezinformării:   

1.      Comisia de la Veneția a examinat un proiect de lege din Turcia, care se referă la problema dezinformării 

(Opinia Comisiei de le Veneția nr. 1102/2022 din 7 octombrie 2022). În speță, Parlamentul Turciei a adoptat 

recent un pachet legislativ privind dezinformarea, care prevede până la trei ani de închisoare pentru 

răspândirea de informații false sau înșelătoare, care afectează inclusiv securitatea internă și externă a statului. 

Pe lângă ziare, radiouri și televiziuni, legea vizează rețelele de socializare și site-urile web cărora li se va cere 

să denunțe și să comunice informațiile personale ale utilizatorilor acestora, acuzați că răspândesc știri false. 

În comunicarea cu Comisia de la Veneția, autorii proiectului au menționat că măsuri de reglementare similare 

au fost adoptate în unele țări europene (Germania, Franța, UK), Statele Unite și „Digital Services Act” (DSA) 

și „Regulamentul general privind protecția datelor” (GDPR) al Uniunii Europene. În opinia sa Comisia de la 

Veneția a prezentat o scurtă compilare a măsurilor relevante luate de alte țări europene în această problemă 

(Germania, Franța, UK, Grecia, Suedia, Uniunea Europeană, Tunisia, Federația Rusă). În concluzia dată de 

Comisie, țările europene citate ca inspirație pentru incriminarea „informațiilor false sau înșelătoare” de fapt 

nu au impus astfel de sancțiuni, ci au introdus obligații pe platformele de internet privind conținutul 

ilegal (cum ar fi discursurile ilegale instigatoare la ură sau conținutul terorist, conținut discriminatoriu sau 

care se referă la activități ilegale, cum ar fi partajarea de imagini care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor, 

partajarea ilegală și neconsensuală a imaginilor private, urmărirea online, vânzarea de produse neconforme 

sau contrafăcute, utilizarea neautorizată a materialelor protejate prin drepturi de autor sau activități care 

implică încălcări ale legislației privind protecția consumatorilor). Comisia a mai reiterat că Digital Service 

Act nu include „informații false sau înșelătoare” în definiția conținutului ilegal. În final, Comisia de la 

Veneția a constatat, în primul rând, că proiectul de lege constituie o ingerință în libertatea de exprimare.   

Consider că cele constatate de Comisia de la Veneția în această speță sunt aplicabile mutadis mutandis proiectelor 

în discuție, chiar dacă unele din sancțiunile propuse sunt de ordin contravențional.   

2.       Pe rolul Curții Europene se află cauza Mariya Anatolyevna AVAGYAN împotriva Rusiei. Conform 

speței, la 13 mai 2020 reclamanta a comentat o postare pe Instagram după cum urmează: „NU a existat 

niciun caz de infecție cu corona[virus] în regiunea Krasnodar. Niciun pacient care a fost testat pozitiv nu 

a primit un document care să ateste o infecție virală confirmată. Gândiți-vă de ce ar avea nevoie 

autoritățile... Nimeni nu va vorbi despre asta, de teamă să nu fie concediat sau ucis. Se oferă bani pentru 

că ați acceptat să menționați corona[virusul] drept cauză de deces în certificatul de deces, toată lumea o 

știe...” La 18 mai 2020, poliția din Krasnodar a constatat contravenția și a expediat în instanța de judecată 

materialele cauzei, iar ulterior reclamantei i-a fost aplicată sancțiunea contravențională (administrativă) 

prevăzută de Codul administrativ.   

https://venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2022)032-e
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-206384%22]}


 

 

Atrag atenția asupra faptului că în acest caz, însăși aflarea cauzei pe rolul Curții Europene denotă că situația 

reprezintă o problemă în raport cu drepturile garantate de Convenție, precum și faptul că există o probabilitate 

foarte mare că va fi constatată o violare a dreptului la libertatea de exprimare. De asemenea, atrag atenția asupra 

unor asemănări accentuate dintre legea rusească și proiectele de lege puse în discuție. Dacă proiectele de lege vor 

fi adoptate, aparent vom fi a doua țară, după Rusia, care introduce în legislație  prevederea de răspundere 

contravențională (administrativă) pentru răspândirea informațiilor „neadevărate”.   

3.      Problema dezinformării este abordată constant și sistematic la nivelul Uniunii Europene, Parlamentul 

European adoptând la 9 martie 2022 și o Rezoluție referitoare la ingerințele externe în toate procesele 

democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv dezinformarea (menționată și în Nota informativă a 

proiectelor). Ca urmare a respectivei rezoluții, prin Decizia din 10 martie 2022 a fost constituită o Comisie 

specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv 

privind dezinformarea, în care se menționează după cum urmează:   

„...E. întrucât UE și statele sale membre nu dispun în prezent de un regim specific de sancțiuni legate de 

ingerințele externe și campaniile de dezinformare orchestrate de actori statali străini, ceea ce înseamnă că 

aceștia sunt în măsură să presupună cu un grad mare de certitudine că campaniile lor de destabilizare împotriva 

UE nu vor avea consecințe;   

F. Întrucât nu există o definiție și o înțelegere comună a acestui fenomen și continuă să existe numeroase 

lacune și portițe de scăpare în legislația și politicile actuale de la nivelul UE și de la nivel național menite să 

detecteze, să prevină și să contracareze interferențele străine;”   

Astfel, Comisia (INGE 2) va avea în mandatul său de 12 luni responsabilitatea de a detecta eventualele portițe de 

scăpare, lacune și suprapuneri care ar putea fi exploatate pentru ingerințe răuvoitoare în procesele democratice, 

inclusiv în privința următoarelor aspecte: (i) politici care să contribuie la procesele democratice din UE, reziliența 

prin conștientizarea situației, educația și alfabetizarea mediatică și informațională, pluralismul mass-mediei, 

jurnalismul independent și educația, (ii) ingerințele prin intermediul platformelor online, îndeosebi prin evaluarea 

aprofundată a responsabilității și a efectelor pe care platformele online foarte mari le au asupra democrației și a 

proceselor democratice din UE, (iii) infrastructura critică și sectoarele strategice, (iv) ingerințele în timpul 

proceselor electorale, (v) finanțarea disimulată a activităților politice de către actori și donatori externi, ș.a.   

Stimați colegi,   

Punctând cele enunțate mai sus, consider că cel mai rațional ar fi:   

Fie să așteptăm rezultatele Comisiei INGE 2 (tentativ martie – aprilie 2023),   

Fie să transmitem proiectul de lege Comisiei de la Veneția, pentru expunerea poziției și expertizei privind 

compatibilitatea cu standardele Europene (deși cred că soluția e previzibilă), 

Fie să fie elaborat un alt concept bazat pe prevenirea dezinformării  (asemănător celui din Taiwan, de exemplu).   

Cu respect,   

  Tatiana PUIU 
Moldova Country Representative 

(m) +373 79720003 

w:  www.freedomhouse.org 

e:   puiu@freedomhouse.org 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0070_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0070_RO.pdf
http://www.freedomhouse.org/


 

 

 

 

 

Masă rotundă 

Regulamentul privind conținuturile audiovizuale: prezentarea proiectului 

24 octombrie 2022, 14:30 – 18:00 

Zentrum Hotel, Sala de conferințe 

 

AGENDA 

14:30 – 15:00  Înregistrarea participanților 

  

15:00 – 15:10 Cuvinte de salut și introducere 

 Ion Bunduchi, director executiv, Asociația Presei Electronice (APEL) 
Ana Chiriac, coordonatoare program, Oficiul Consiliului Europei la Chișinău 
Liliana Vițu, președintă, Consiliul Audiovizualului 

  

15.10 – 16.20 Sesiunea I. Prezentarea proiectului Regulamentului privind conținuturile 
audiovizuale. Capitolele I-IX. Moderator: Vasile State, expert APEL  

  

15.10 – 15.50 Prezentare: Ion Bunduchi, expert APEL 
Aspecte: noțiuni principale, conținuturile audiovizuale contabilizate, editoriale, informative, 
informativ-analitice, tematice, artistice și de divertisment, oficiale. 

  

15:50 – 16:20  Întrebări, răspunsuri 

  

16:20 – 16:40 Pauză de cafea 

  

16.40 – 17.50 Sesiunea II. Prezentarea proiectului Regulamentului privind conținuturile 
audiovizuale. Capitolele X-XVIII. Moderator: Alexandru Dorogan, expert APEL 

  

16.40 – 17.20 Prezentare: Vasile State, expert APEL 
Aspecte:  conținuturile electorale, publicitare, interzise, destinate persoanelor cu nevoi 
speciale, destinate copiilor, cu impact negativ asupra copiilor, interzise în programele 
destinate copiilor, clasificarea conținuturilor audiovizuale în vederea protecției copiilor. 

  

17:20 – 17:50  Întrebări, răspunsuri 

  

17:50 – 18:00  Concluzii 

  

 

Proiectul Regulamentului privind conținuturile audiovizuale a fost elaborat de experții APEL în cadrul Proiectului 
Consiliului Europei „Susținerea Pluralismului Media și a Libertății de Exprimare în Rep. Moldova”. 

Evenimentul de prezentare a proiectului Regulamentului privind conținuturile audiovizuale este organizat în cadrul 
proiectului „Dezvoltare strategică și consolidarea cadrului legal și de reglementare pentru mass-media 
independentă din Rep. Moldova”, implementat de APEL cu sprijinul International Media Support (IMS). 

Annex no.26 Rountable Meetings



 

 

 

 

 

Masă rotundă 

Regulamentul privind conținuturile audiovizuale: prezentarea proiectului (partea a II-a)  

31 octombrie 2022, 12:00 – 17:00 

Zentrum Hotel, Sala de conferințe 

 

AGENDA 

12:00 – 12:30  Înregistrarea participanților și cafea de bun venit 

  

12.30 – 14.30 Sesiunea I. Prezentarea proiectului Regulamentului privind conținuturile 
audiovizuale. Capitolele VI-IX. Moderator: Vasile State, expert APEL  

  

12.30 – 13.30 Prezentare: Ion Bunduchi, expert APEL 
Aspecte: conținuturile audiovizuale informativ-analitice, tematice, artistice și de 
divertisment, oficiale. 

  

13:30 – 14:30  Întrebări, răspunsuri 

  

14:30 – 15:00 Pauză de cafea 

  

15.00 – 17.00 Sesiunea II. Prezentarea proiectului Regulamentului privind conținuturile 
audiovizuale. Capitolele X-XVIII. Moderator: Ion Bunduchi, expert APEL 

  

15.00 – 16.00 Prezentare: Vasile State, expert APEL 
Aspecte:  conținuturile electorale, publicitare, interzise, destinate persoanelor cu nevoi 
speciale, destinate copiilor, cu impact negativ asupra copiilor, interzise în programele 
destinate copiilor, clasificarea conținuturilor audiovizuale în vederea protecției copiilor. 

  

16:00 – 16:50  Întrebări, răspunsuri 

  

16:50 – 17:00  Concluzii 

  

 

Proiectul Regulamentului privind conținuturile audiovizuale a fost elaborat de experții APEL în cadrul Proiectului 

Consiliului Europei „Susținerea Pluralismului Media și a Libertății de Exprimare în Republica Moldova”. 

Evenimentul de prezentare a proiectului Regulamentului privind conținuturile audiovizuale este organizat în cadrul 
proiectului „Dezvoltare strategică și consolidarea cadrului legal și de reglementare pentru mass-media 

independentă din Rep. Moldova”, implementat de APEL cu susținerea International Media Support (IMS). 



 

 

 

 

 

Masă rotundă 

Regulamentul privind comunicările comerciale audiovizuale: prezentarea proiectului  

24 noiembrie 2022, 12:00 – 17:00  

(Zentrum Hotel, Sala de conferințe) 

 

AGENDA 

12:00 – 12:30  Înregistrarea participanților și cafea de bun venit 

  

12.30 – 14.45 Sesiunea I. Prezentarea proiectului Regulamentului privind comunicările 
comerciale audiovizuale. Capitolele I-XI. Moderator: Vasile State, expert APEL  

  

12.30 – 14.00 Prezentare: Ion Bunduchi, expert APEL 
Aspecte: noțiuni principale, publicitatea și teleshoppingul,  publicitatea la băuturi spirtoase, la 
produse alimentare, la produse medicale, la servicii financiare, la serviciile de telefonie, 
sponsorizarea, plasarea de produse. 

  

14:00 – 14:45  Întrebări, răspunsuri 

  

14:45 – 15:15 Pauză de cafea 

  

15.15 – 16.00 Sesiunea II. (partea I). Continuarea prezentării proiectului Regulamentului privind 
comerciale audiovizuale. Capitolele XII-XVIII. Moderator: Alexandru Dorogan, expert 
APEL 

  

15.15 – 15.35 Prezentare: Ion Bunduchi, expert APEL 
Aspecte: publicitatea politică, electorală, mesaje non-comerciale, publicitatea prin titre mobile, 
pe ecran partajat, publicitatea virtuală, etc. 

  

15:35 – 16:00  Întrebări, răspunsuri 

  

16.00 – 17.00 Sesiunea II. (partea II). Prezentarea rezultatelor monitorizării tematice a 
serviciilor media audiovizuale RTR Moldova, NTV Moldova, Primul în Moldova, 
Prime TV, TV 6 și Jurnal TV. Moderator: Alexandru Dorogan, expert APEL 

  

16.00 – 16.30 Prezentare: Vasile State, expert APEL 

  

16:30 – 16:50  Întrebări, răspunsuri 

  

16:50 – 17:00  Concluzii 

  

 

Proiectul Regulamentului privind comunicările comerciale audiovizuale a fost elaborat de experții APEL în cadrul 
Proiectului Consiliului Europei „Susținerea Pluralismului Media și a Libertății de Exprimare în Republica Moldova”. 

Evenimentul de prezentare a proiectului Regulamentului privind comunicările comerciale audiovizuale este 

organizat în cadrul proiectului „Dezvoltare strategică și consolidarea cadrului legal și de reglementare pentru mass-
media independentă din Rep. Moldova”, implementat de APEL cu susținerea International Media Support (IMS). 



 

 

 

 

 

Masă rotundă 

Regulamentul privind comunicările comerciale audiovizuale: prezentarea proiectului 

(partea II)  

01 decembrie 2022, 09:00 – 13:00  

(Zentrum Hotel, Sala de conferințe) 

 

AGENDA 

09:00 – 09:30  Înregistrarea participanților și cafea de bun venit 

  

09.30 – 11.15 Sesiunea I. Prezentarea proiectului Regulamentului privind comunicările 
comerciale audiovizuale. Capitolele xx-XI. Moderator: Vasile State, expert APEL  

  

 Prezentare: Ion Bunduchi, expert APEL 
Aspecte: noțiuni principale, publicitatea și teleshoppingul,  publicitatea la băuturi spirtoase, la 
produse alimentare, la produse medicale, la servicii financiare, la serviciile de telefonie, 
sponsorizarea, plasarea de produse. 

  

 Întrebări, răspunsuri 

  

11:15 – 11:30 Pauză de cafea 

  

11.30 – 13.00 Sesiunea II. (partea I). Continuarea prezentării proiectului Regulamentului privind 
comerciale audiovizuale. Capitolele XII-XVIII. Moderator: Alexandru Dorogan, expert 
APEL 

  

 Prezentare: Ion Bunduchi, expert APEL 
Aspecte: publicitatea politică, electorală, mesaje non-comerciale, publicitatea prin titre mobile, 
pe ecran partajat, publicitatea virtuală, etc. 

  

 Întrebări, răspunsuri 

  

 Sesiunea II. (partea II). Prezentarea rezultatelor monitorizării tematice a 
serviciilor media audiovizuale RTR Moldova, NTV Moldova, Primul în Moldova, 
Prime TV, TV 6 și Jurnal TV. Moderator: Alexandru Dorogan, expert APEL 

  

 Prezentare: Vasile State, expert APEL 

  

 Întrebări, răspunsuri 

  

 Concluzii 

  

 

Proiectul Regulamentului privind comunicările comerciale audiovizuale a fost elaborat de experții APEL în cadrul 
Proiectului Consiliului Europei „Susținerea Pluralismului Media și a Libertății de Exprimare în Republica Moldova”. 

Evenimentul de prezentare a proiectului Regulamentului privind comunicările comerciale audiovizuale este 

organizat în cadrul proiectului „Dezvoltare strategică și consolidarea cadrului legal și de reglementare pentru mass-
media independentă din Rep. Moldova”, implementat de APEL cu susținerea International Media Support (IMS). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipul monitorizării: tematică 

 Tema monitorizată: războiul din Ucraina 

 Programe monitorizate: principalele ediții informative ale zilei 

 Perioada monitorizată: 7 – 13 noiembrie 2022 

 Televiziuni monitorizate: RTR Moldova, NTV Moldova, Primul în Moldova, Prime TV, TV 

6 și Jurnal TV 

 Criteriu de selectare: Top șase TV în funcție de cotele de audiență, conform datelor 

măsurătorului de audiență 

 Scopul monitorizării: urmărirea modului în care televiziunile monitorizate relatează 

despre războiul din Ucraina și determinarea posibilului impact al dezinformării.  

** 

 
  

   
 

** 

 

 

 

 RAPORT  

de monitorizare a unor servicii 

media audiovizuale de televiziune 

din Rep. Moldova 

Annex no.27 TV Monitoring Report



Repere metodologice 

o Indicatori de analiză cantitativă 

a) Număr total de ediții informative monitorizate;  

b) Număr total de subiecte în ediție; 

c) Număr subiecte tematice; 

d) Media subiectelor tematice per ediție; 

e) Poziționarea subiectelor tematice în cadrul ediției; 

f) Număr surse subiecte;  

g) Geografia surselor: a) interne, b) externe; 

h) Categorii de protagoniști (număr): a) politicieni/demnitari, b)  experți/specialiști, c) 

cetățeni de rând; 

i) Tipul subiectelor relatate: a) proprii, b) preluate, c) preluate și ajustate. 

 

o Indicatori de analiza calitativă 

a) Relevanța surselor: a) total relevante; b) parțial relevante; c) irelevante; 

b) Imparțialitatea jurnalistului: a) părtinitor, b) nepărtinitor;  

c) Tonalitatea mediatizării subiectului: a) pozitivă, b) negativă, c) neutră;  

d) Limbaj: prezența/absența narativelor;  

e) Contextul (background): prezența/absența contextului.  

** 

 

Repere de ordin legislativ – Codul serviciilor media audiovizuale 

Articolul 1. Noţiuni principale 
dezinformare – răspândire intenționată a informațiilor false, create pentru a dăuna unei 

persoane, unui grup social, unei organizații sau securității statului; 
 
Articolul 13. Asigurarea informării corecte 
(1) În virtutea dreptului fundamental la informare, furnizorii de servicii media trebuie să respecte 

următoarele exigenţe: 
a) să asigure distincţia clară între fapte şi opinii; 
b) să informeze cu privire la un fapt sau un eveniment corect, iar informaţia să fie verificată şi prezentată în 

mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
(2) În cazul în care informaţiile prezentate se dovedesc a fi eronate într-o măsură semnificativă, furnizorul 

de servicii media trebuie să prezinte rectificările necesare în cel mai scurt timp şi în condiţii similare de difuzare. 
(3) În cazul în care informaţia provine din surse confidenţiale sau a căror credibilitate nu este verificată 

suficient, acest lucru trebuie să fie menţionat explicit. 
(4) În cadrul programelor audiovizuale de ştiri, pentru care exactitatea şi corectitudinea sînt esenţiale, 

relatările trebuie să provină din surse sigure, suficient documentate sub aspect factologic, cu o abordare credibilă 
şi imparţială a evenimentelor, cu reflectarea echilibrată a diferitor opinii. 

(5) În programele audiovizuale de ştiri şi de dezbateri trebuie să fie respectate următoarele reguli: 
a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor; 
b) între subiectul abordat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală; 
c) titlurile şi textele afişate pe ecran să reflecte cît mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate; 
d) în cazul difuzării unor reconstituiri, să se menţioneze în mod clar acest lucru; 
e) în cazul prezentării înregistrărilor provenite din alte surse decît cele ale redacţiei, să se precizeze acest 

lucru; 
f) în enunţarea unor ipoteze sau a unor relaţii de cauzalitate privind producerea unor eventuale catastrofe, 

să se solicite şi punctul de vedere al autorităţii publice competente. 
(6) În cadrul programelor audiovizuale de ştiri şi de dezbateri, de informare în probleme de interes public, 

de natură politică, economică, socială sau culturală trebuie sa fie respectate următoarele cerinţe: 



a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea 
principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sînt în dezbatere publică; 

b) evitarea oricăror forme de discriminare. 
 

Repere de ordin deontologic – Codul deontologic al jurnalistului 

2. ASIGURAREA ACURATEȚEI INFORMAȚIEI 
 
Colectarea și tratamentul informației 
2.1 Jurnalistul colectează informație în mod etic și legal. În colectarea informației de interes public  
jurnalistul se asigură de fiecare dată că între drepturile sale și drepturile persoanelor vizate în produsele 

sale mediatice există un echilibru rezonabil. 
2.2 Jurnalistul întreprinde demersuri pentru a colecta informații din surse credibile și citabile. 
2.3 Jurnalistul nu acceptă să colecteze informație de interes public de la deținătorii acesteia contra bani 
sau contra altor beneficii. 
2.4 În procesul de colectare a informației jurnalistul își identifică, de regulă, numele și, după caz, instituția 

media pe care o reprezintă, prevenind sursa că informația oferită ar putea fi făcută publică. De regulă, 
jurnalistul își previne interlocutorul, dacă discuția este înregistrată. 

2.5 În procesul de colectare a informației jurnalistul nu trebuie să facă abuz de statutul său social sau de 
oportunitățile profesionale, să exercite presiuni asupra surselor, să le promită sau să le ofere anumite 
compensații/favoruri. 
2.6 Jurnalistul protejează identitatea surselor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 64/2010 cu privire 
la libertatea de exprimare. 
2.7 Jurnalistul pune la îndoială orice informație colectată. 
2.8 Jurnalistul respectă dorința sursei de informație de a rămâne anonimă și, totodată, își asumă 
responsabilitatea pentru veridicitatea informației făcută publică din surse anonime. 
2.9 Jurnalistul trebuie să obțină și să prezinte opinia tuturor părților relevante pentru subiect. Jurnalistul 

trebuie să demonstreze pluralitatea de opinii, chiar dacă nu este de acord cu acestea. 
2.10 Jurnalistul atribuie citatele cu acuratețe. Citatele trebuie să fie exacte, iar în cazul citării parțiale, 
jurnalistul are obligația de a nu denatura mesajul persoanei citate. 

2.11 Jurnalistul pune titluri care corespund conținutului materialului jurnalistic și le evită pe cele care  
induc publicul în eroare. 
2.12 Jurnalistul respectă dreptul de autor. Preluarea fără cost a materialelor jurnalistice se realizează în 
condițiile stabilite de autor sau de instituția media. În asemenea cazuri, trebuie citată sursa și autorul 
informației, iar în cazul mass-media online trebuie indicat și linkul direct la sursă, în primul alineat al 
textului. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile impuse, solicitate, prevăzute de deținătorul 
drepturilor. 

2.13 În procesul de colectare a informației despre proteste, greve, manifestații, tulburări sociale jurnalistul 

nu se asociază cu organizatorii ori cu participanții. Jurnalistul trebuie să fie ușor de identificat – prin vestă 
sau prin ecuson cu inscripția ”presa” ori prin alte modalități. 
2.14 În exercitarea profesiei sale, jurnalistul nu este obligat să coordoneze cu sursele care au oferit 
informația varianta finală a materialului jurnalistic ce urmează a fi publicat. 
2.15 Dacă propune propriul produs jurnalistic mai multor instituții mediatice, jurnalistul trebuie să  
preîntâmpine instituțiile respective despre acest lucru. 
 
Verificarea faptelor 
2.16 Jurnalistul verifică, de regulă, informațiile din cel puțin două surse independente una de alta. 
Jurnalistul publică doar informațiile pe care, în urma verificărilor, le consideră veridice. 
2.17 În cazul în care verificarea informației și a surselor este imposibilă, respectiva informație poate fi 

făcută publică numai dacă nepublicarea ei poate aduce prejudicii societății. În asemenea situație trebuie 
indicat faptul că informația nu este verificată. 
2.18 Jurnalistul ignoră informația dacă, în urma verificării faptelor, aceasta se dovedește a fi falsă, 
manipulatoare sau irelevantă pentru tema abordată. 
 
Separarea faptelor de opinii 
2.19 Jurnalistul trebuie să facă o distincție clară între fapte și opinii și să nu prezinte opiniile drept fapte. 



2.20 Jurnalistul își exprimă opiniile pe o bază faptică pornind de la informații pe care, cu bună credință, 
le consideră adevărate și care, la necesitate, pot fi verificate. 
2.21 Materialele de opinie și cele faptice trebuie delimitate astfel, încât oricine să poată face ușor distincția 
corespunzătoare între ele. 
2.22 Jurnalistul își exprimă opinia în mod onest și etic, fără a denatura deliberat fapte sau date. 

2.23 Jurnalistul nu prezintă rezultatele sondajelor de opinii drept fapte împlinite. Materialele jurnalistice 
despre sondajele de opinii trebuie să fie însoțite de următoarele informații: 
-  denumirea organizației care a efectuat sondajul; 

-  data sau intervalul de timp în care s-a desfășurat sondajul şi metoda utilizată; 
-  dimensiunea eșantionului şi marja maximă de eroare; 
 -  beneficiarul sondajului și sursa de finanțare. 

2.24 În exercitarea profesiei sale, jurnalistul trebuie să asigure un echilibru între dreptul societății de a 
primi informații de interes public și dreptul mass-media de a prezenta și opinii care pot șoca, jigni sau 
deranja pe cineva. 

 

** 

 

Lista televiziunilor cu indicarea edițiilor informative monitorizate 

 

** 

1. Context 

Prin intermediul canalelor tv rusești în Rep. Moldova a avut loc până nu demult promovarea 
masivă a mesajelor propagandistice proruse și o dezinformare agresivă cu privire la evenimente 
actuale pe plan extern.  

În multe din programe se recurgea la denigrarea țărilor din Vest și creionarea acestora drept 
dușmani, în timp ce liderii de la Kremlin erau prezentați ca veritabili salvatori naționali, preocupați 
constant de menținerea stabilității în Europa.  

Mai mult, toate acestea au fost oferite într-un limbaj neadecvat însoțit de discurs de ură, 
stereotipuri, etichetări, denaturarea faptelor și dramatizarea situației, instigare și discriminare – 
elemente care încalcă grav normele deontologice și pe cele ale Codului serviciilor media 

audiovizuale (CSMA).  

La scurt timp după declanșarea războiului, Comisia pentru Situații Excepționale a obligat posturile 
de radio, TV și distribuitorii de servicii media din Republica Moldova să suspende, pe perioada 

Nr.  
Canale TV  

monitorizate 
Denumirea ediției 

informative 
Limba de difuzare 

Ora de 
difuzare 

      

1.  RTR Moldova Вести Молдова  limba rusă 19:00 
      

2.  NTV Moldova Știrile orei 19 limba română 19:00 
      

3.  Primul în Moldova Știri Primul în Moldova  limba română 21:00 
      

4.  Prime TV Primele știri  limba română 21:00 
      

5.  TV 6 Время новостей  limba rusă 21:00 
      

6.  Jurnal TV Jurnalul orei 19 limba română 19:00-20:00 
      



stării de urgență, difuzarea și retransmisia programelor produse în Federația Rusă. Apoi, a fost 
modificat și CSMA. 

Ulterior intrării în vigoare a acestor modificări, de pe micile ecrane din Moldova într-adevăr au 

dispărut buletinele de știri croite în redacțiile de la Moscova sau emisiunile de dezbateri cu 
puternice mesaje propagandistice și retorică agresivă a Kremlinului împotriva Occidentului. În 
schimb au apărut tehnici noi de manipulare la aceste televiziuni. 

** 

2. Date generale 

În perioada 7 – 13 noiembrie 2022 au fost monitorizat câte 5 ediții informative de la fiecare din 
cele șase televiziuni monitorizate, în total 30 de programe. În ansamblul celor 6 posturi au fost 

monitorizate 525 de subiecte dintre care 43 – tematice. 

 

Indicatori  | TV 
RTR 

Moldova 
NTV 

Moldova 
Primul în 
Moldova 

Prime 
TV 

TV 6 
Jurnal 

TV 
Total 

Ediții informative 5 5 5 5 5 5 30 

Total subiecte  154 55 98 69 57 92 525 

Subiecte per ediție 30,8 11,0 19,6 13,8 11,4 18,4 ---- 

 

RTR Moldova a transmis în cadrul celor 5 ediții informative principale 154 de subiecte sau o medie 
de 30,8 subiecte per ediție.  

NTV Moldova a avut doar 55 de subiecte, respectiv o medie de 11 subiect per ediției informativă 
(a se vedea figurile alăturate). 

 

 

Cele mai multe subiecte tematice, 12 la număr, au fost transmise în perioada de referință la Jurnal 
TV (13 subiecte) și RTR Moldova (12 subiecte, iar cele mai puține (2 subiecte) – la Primul în 
Moldova. 

Jurnal TV și RTR Moldova au, respectiv și cea mai înaltă medie a subiectelor tematice per ediție 
de știri (a se vedea figurile alăturate). 



 

Indicatori  | TV 
RTR 

Moldova 
NTV 

Moldova 
Primul în 
Moldova 

Prime 
TV 

TV 6 
Jurnal 

TV 
Total 

Subiecte tematice (ST): 12 5 2 8 3 13 43 

ST care vizează Moldova 
(Naslavcea, expulz. dip.) 

3 1 1 2 3 2 12 

ST care vizează conflictul 
armat și sit. în Ucraina 

3 0 0 4 0 7 14 

ST care vizează tangențial 
războiul din Ucraina 

6 4 1 2 0 4 14 

Sub. tem. per ediție 2,4 1,0 0,4 1,6 0,6 2,6 ---- 

ST din total subiecte 8% 9% 2% 12% 5% 14%  

 

** 

3. Evenimentele referitoare la războiul din Ucraina 

Selecție de evenimente referitoare la războiul din Ucraina în perioada monitorizată  

Luni, 7 noiembrie (257):  

1) Livrarea către Rusia a unor drone fabricate în Iran, care au fost folosite în războiul 

din Ucraina, a generat un scandal intern la Teheran, unde au apărut voci apropiate 
regimului care critică această decizie (The Guardian).  

2) Mihailo Podoliak, consilierul lui Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina nu a 

refuzat niciodată să negocieze cu Moscova și că este dispusă să poarte negocieri cu 

viitorul lider al Rusiei, dar nu cu V. Putin (The Guardian).  

 Marți, 8 noiembrie (258):  

1) Volodimir Zelenski, a propus Parlamentului de la Kiev prelungirea Legii marțiale și 

a mobilizării generale, decretate odată cu invazia rusă.  

2) În Rusia, numărul susținătorilor continuării operațiunilor militare în Ucraina a scăzut 
de la 25% la 16%. (Meduza, ziar online în rusă cu sediul în Letonia, citând sondaje indep. 
din Rusia). 

 Miercuri, 9 noiembrie (259):  

1) Ministru rus Serghei Șoigu a ordonat retragerea din Herson.  



2) Viceguvernatorul regiunii Herson, Kiril Stremousov, a murit într-un accident rutier. 

Joi, 10 noiembrie (26o):  

1) În cursul serii a început retragerea trupelor ruse peste Nipru 

2) V. Zelenski revine asupra declarațiilor privind negocierile cu Moscova (inclusiv 
înlăturarea lui Putin) scrie Kyiv Post. 

 Vineri, 11 noiembrie (261):  

1) Moscova a anunțat încheierea retragerii peste Nipru.  

2) La Kiev, Hersonul este eliberat. Comentarii 

** 

Top 3 subiecte din săptămâna de referință (7 – 13 noiembrie 2022) 

▪ Retragerea din Herson: - subiectul a fost abordat în edițiile informative de la trei posturi TV: 

Jurnal TV (3 materiale), Prime (2 materiale) și RTR M (1 material) 

▪ Dronele iraniene: - subiectul a fost mediatiza de un singur  post TV: Jurnal TV (1 material) 

▪ Negocieri: - acest aspect a fost reflectat în programele de știri de la 2 televiziuni: RTR M (3 

subiecte); Primul în M (1 subiect)  

 

4. Retragerea forțelor ruse peste Nipru: analiza comparativă 

Tehnica omisiunii în cazul războiului din Ucraina, aplicată de redacțiile televiziunilor NTV Moldova, 
Primul în Moldova și TV 6. Una dintre funcțiile presei este cea de a informa despre evenimente 

de interes public. Acuma, nici nu mai putem vorbi despre un război „sub coastă” sau care se află 
în apropierea hotarelor noastre, ci ne afectează în modul cel mai direct. Cum să nu relatezi despre 
ce se întâmplă cu tine, cu apropiații și cu rudele tale, cu oamenii din orașul tău sau din țara ta.  

Cum să nu relatezi despre o operațiune care poate fi și e considerată ca o turnantă, o cotitură în 
mersul războiului. Vorbim aici despre retragerea forțelor ruse din Herson peste Nipru. Anunțată 
miercuri, pe 9 noiembrie, operațiunea s-a finalizat în dimineața zilei de vineri 11 noiembrie și trei 

televiziuni din Moldova nu dau nimic despre asta?  

Jurnaliștii sunt învățați într-o redacție să aibă în vedere așa-numita Lege a proximității, în primul 
rând proximitatea geografică. Ce înseamnă asta? Telespectatorul/ascultătorul este mai sensibil la 

ceea ce se întâmplă lângă uşa sa decât la evenimente de la alt capăt al lumii. Aceasta se mai 
numește Legea ‘moarte-kilometru’. Un mort de pe lângă noi „prezintă” mai mult interes decât doi 

în orașul vecin, 10 în țara vecină şi o mie într-o ţară îndepărtată şi necunoscută. Rămâne să 
ghicim în continuare care ar fi scopul acestei tactici de a ignora un asemenea eveniment contrar 
logicii și interesului public de care ar trebui să se ghideze orice jurnalist în exercitarea profesiei. 

Să vedem cum stau lucrurile în acest sens la televiziunile monitorizate prin prisma subiectului 
legate de retragerea trupelor ruse din Herson peste Nipru. Trei televiziuni – RTR Moldova, Prime 
TV și Jurnal TV – au abordat acest subiect în cel puțin una din edițiile lor informative principale. 

Alte trei televiziuni – NTV Moldova, Primul în Moldova și TV 6 nu au mediatizat deloc această 
operațiune importantă. 



 

Observăm aici că Jurnal TV a decis să dea prioritate acestui subiect în data de 09.11.2022, plasat 
pe prima poziției în jurnal.  

În același timp, NTV Moldova și TV 6 n-au difuzat nimic despre acest subiect. 

Iată cum se poziționează subiectele tematice care vizează operațiunile militare și situația din 
Ucraina: 

• RTR M: 26/34 (07.11); 29/29 (08.11); 27/30 (10.11) 

• NTV M: ----------------------------------------------------- 

• Primul: ----------------------------------------------------- 

• Prime : 5 și 6/15 (08.11); 5/15 (09.11); 6/14 (11.11) 

• TV 6    : ----------------------------------------------------- 

• JTV     : 19 și 20/23 (07.11): 8 și 9/19 (08.11); 1/21 (09.11); 14/16 (10.11); 2/13 (11.11) 

 

Constatări: 

❑  Trei televiziuni (NTV M, Primul în MD și TV6) n-au relatat deloc evenimentele din Ucraina 

eșuând în misiunea de a informa 

❑ O televiziune (Prime) a plasat constant ST ce vizează evenimentele din Ucraina la mijlocul 
ediției de știri ghidată fiind probabil de politica editorială rigidă, dar demonstrând lipsă de 

flexibilitate 

❑ O televiziune (Jurnal TV) a informat zi de zi publicul prin subiecte despre război  în fiecare 
din cele 5 ediții informative monitorizate. 

 

Vedem acum cum se poziționează subiectele care vizează Rep. Moldova: 



• RTR M: 4/29 (08.11); 5 și 6/30 (10.11) 

• NTV M: 3/11 (10.11) 

• Primul: 4/16 (10.11) 

• Prime : 4 și 9/15 (09.11) 

• TV 6    : 4/13 (09.11); 1 și 3/9 (10.11) 

• JTV     : 2/21 (09.11); 7/16 (10.11) 

 

Constatări: 

❑  Cu unele mici excepții, toate televiziunile monitorizate au rezervat subiectelor tematice 
dedicate evenimentelor din Rep. Moldova poziții în partea de sus în ierarhia generală din 
cadrul principalelor ediții informative ale zilei. 

 

Poziționare subiecte tematice. Televiziuni 

 

RTR Moldova 

 

 

 



NTV Moldova 

 

Primul în Moldova 

 



Prime TV 

 

TV 6 

 



Jurnal TV 

 

Constatări RTR Moldova 

 



Constatări NTV Moldova, Primul în Moldova și TV 6 

➢ NTV M – 5 subiecte tematice (1+0+4) din 55 

➢ Primul în M – 2 subiecte tematice (1+0+1) din 98 

➢ TV 6 – 3 subiecte tematice (3+0+0) din 57 

➢ Toate cele trei televiziuni au aplicat tehnica omisiunii în perioada monitorizată, 

ignorând una din misiunile de bază ale presei, aceea de a informa despre 

evenimentele de interes public 

➢ TV 6 nu a difuzat deloc evenimente despre război, cu excepția celor din Moldova. 

➢ TV 6 a mediatizat cu părtinire subiectul legat de expulzarea diplomatului MD din 

Moscova, oferind doar punctul de vedere al Ministerul rus de externe (MID RU), fără 

să dea și comentariile MAEIE de la Chișinău. (încălcare art.13, alin.(6), lit.a) – 

prezentarea punctelor de vedere aflate în opoziție).  

** 

Constatări Prime 

➢ Prime TV – 5 subiecte tematice (2+4+2) din 69 

➢ A relatat relativ echilibrat subiectele tematice, pe toate cele trei categorii de subiecte 

tematice  

** 

Constatări Jurnal TV 

➢ Jurnal TV – 13 subiecte tematice (2+7+4) din 92 

➢ A mediatizat și a informat cu cele mai multe detalii situația din țara vecină și despre 

operațiunile de pe frontul de luptă, ceea ce nu au făcut alte posturi Tv din cele 

monitorizate 

➢ A utilizat o largă diversitate de surse în tratarea subiectelor tematice, majoritar total 

relevante 

➢ L-a plasat în context pozitiv pe președintele V. Zelenski după ce acesta a primit 

Oscarul actorului american Sean Penn 

➢ A inclus în toate subiectele tematice contextul necesar pentru înțelegerea situației  

** 

Concluzii 

➢ Jumătate dintre televiziunile de top nu răspuns misiunii de a informa 

recurgând la tehnicile de manipulare prin omisiune sau tăcere   

➢ Unele televiziuni au recurs la tehnici noi de distorsionare a mesajului, prin 

evidențieri contrastante și ruperi de context, aparent, nejustificate, întrucât 

sunt comparate situații incomparabile 

➢ În 1/3 din știrile monitorizate a lipsit contextul (background) ceea ce nu 

facilitează înțelegerea subiectului de către publicul larg și mai cu seamă de 

cel puțin avizat  

➢ În ansamblu, au fost constatate derogări mai puține, ceea ce ar demonstra 

eficiența măsurilor de descurajare luate de CA în ultima perioadă 



Opinia APEL referitoare la proiectul metodologiei de monitorizare a discursului care incită la ură în conținuturile media audiovizuale 
Proiect metodologie Analiză / comentarii / sugestii 

Evaluarea calitativă a cazurilor potenţiale de ură  
Pentru a stabili dacă un anumit conținut constituie discurs ce incită la ură, reprezentanții Consiliului Audiovizualului implicaţi în procesul de 
monitorizare, evaluare, control şi sancţionare a potenţialelor cazuri de ură, vor răspunde la o grilă cu întrebări. Această grilă are menirea, pe 
de o parte, să stabilească datele tehnice ale cazului de discurs de ură (când şi unde a fost înregistrat cazul; cine este autorul; cine este 
persoana/grupul afectată de discursul de ură etc.), iar pe de altă parte, odată̆ cu evaluarea cazului în baza întrebărilor de evaluare calitativă, 
să ofere suportul necesar în vederea formulării argumentării/justificării deciziei pro sau contra sancţionare.  
Date generale  
1. Informaţii privind titularul de licenţă: persoană juridică, numele postului, persoane responsabile, informaţii de contact.  
2. Tipul licenţei:  
a) Serviciu media audiovizual linear (indicaţi care);  
b) Serviciu media audiovizual non-linear (indicaţi care).  
3. Tipul emisiunii/programului:  
a) Program pentru copii  
b) Program de ştiri-informare  
c) Program sportiv  
d) Program de divertisment  
e) Actualitate  
f) Program documentar  
g) Program de umor/satiră  
h) Program interactiv (permițând participarea publicului prin telefon, text etc.)  i) Program de tip reality-show  
j) Program religios  
k) Altele (indicaţi care):  
4. Ora difuzării:  
a) Oră de maximă audienţă  
b) Înainte de ora de maximă audienţă  
c) După ora de maximă audienţă  
5. Titlul emisiunii/programului:  
6. Unde a fost înregistrat cazul de discurs de ură:  
a) Emisiune TV  
b) Emisiune radio  
c) Reportaj TV  
d) Reportaj radio  
e) Titlul reportajului TV  
f) Titlul reportajului radio  
g) Transmisiune în direct TV  
h) Transmisiune în direct radio  
i) Servicii non-lineare (indicaţi care). 

 
 
 
 
 
 
Vom analiza ”Date generale” și vom încerca să determinăm în ce măsură 
răspunsurile la întrebări oferă sau nu ”suportul necesar în vederea formulării 
argumentării/justificării deciziei pro sau contra sancţionare”. 
2. Exact ar fi ”Tipul serviciului media”, dat fiind că pentru servicii neliniare nu 
sunt acordate licențe. 
3. Nu-i relevantă înșiruirea tipurilor de programe audiovizuale, dat fiind că 
discursul de ură nu ar fi permis într-o emisiune de umor/satiră, și ar fi interzis 
într-o emisiune pentru copii. Pentru economie de cuvinte ar fi suficient ”Titlul 
și profilul tematic al programului audiovizual”. În caz contrar trebuie să 
includem și filmele, și muzica, și publicitatea/teleshoppingul etc.  
Poate, are relevanță, dacă discursul de ură e în conținuturi editoriale sau 
achiziționate?! 
4. Mai relevant ar fi ori: 
a) oră de maximă audienţă  
b) imediat înainte de ora de maximă audienţă  
c) imediat după ora de maximă audienţă 
d) în afara orelor de maximă audiență, ori: 
”Ora concretă a difuzării”, iar monitorul ia în calcul, dacă e oră de maximă 
audiență sau e miezul nopții – asta-i relevant pentru scopul enunțat. 
6. cu adevărat relevant ar fi: 
a) serviciu liniar sau neliniar 
b) program audiovizual în înregistrare sau în direct 
c) program interactiv 
La celelalte întrebări răspunsul este în punctele anterioare. 
 
Deci, este loc pentru economie de text, fără a știrbi din relevanța informației.  

Contextul  
Este foarte important ca în procesul de evaluare a anumitor declaraţii care pot instiga la discriminare, ostilitate sau violenţă împotriva unei 
persoane sau a unui grup de persoane şi care pot avea o influenţă directă atât asupra intenţiei, cât şi a cauzalităţii, să fie analizat şi 
contextul social şi politic, prevalent la momentul când acest discurs a avut loc sau a fost diseminat. Prin urmare, vor fi luate în considerare 
întrebările de mai jos pentru a evalua contextul discursului de ură.  
1. Care este tema/ subiectul emisiunii în care a fost înregistrat discursul de ură? 2. Subiectul rezonează în societate ca fiind:  
a) Important  
b) Sensibil  
c) Foarte sensibil  
d) Controversat  
Notă: Un subiect controversat reprezintă subiectul în jurul căruia există cel puţin două opinii diferite cu privire la anumite aspecte principiale 
şi asupra căruia nu s-a ajuns asupra unui consens sau o opinie general acceptată̆̆̆.  
3. Subiectul este de interes public?  
a) Nu  
b) Da  

2. Ar fi bine să conțină și opțiunea ”neimportant”. În plus, ar fi necesară o 
explicație, că discursul de ură într-un subiect neimportant nu absolvă autorul 
de răspundere.  
3. Pentru mai multă claritate ar fi suficiente opțiunile a) și b). Dacă ”poate 
deveni”, atunci e necesară și opțiunea ”nu poate deveni”, dar ambele sunt 
foarte interpretabile, pentru că se referă la viitor. Avem definiția juridică a 
”interesului public” și ar fi suficient.   
 
4. Aici mult mai indicat ar fi enumerarea evenimentelor din ”Notă”. Ar fi bine 
să se specifice că în ”context social” intră și economia, cultura, sănătatea 
publică etc., etc. 
 
5. Întrebarea fie necesită concretizare, fie trebuie omisă. ”Când?” înseamnă 
data și ora? ”Unde?” înseamnă emisiunea sau locul?  
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c) Poate deveni  
Notă: Uneori, un subiect poate deveni de interes public, dacă este introdus în discursul public de către persoane cunoscute şi/sau cu 
autoritate şi/sau atunci când subiectul este menţionat şi discutat frecvent.  
4. Care este contextul social şi politic specific din societate în momentul în care a fost diseminat discursul de ură?  
Notă: Se vor lua în considerare elementele referitoare la contextele sociale importante, cum ar fi alegeri, sărbători religioase, parade ale 
persoanelor de altă orientare sexuală, marcaje ale evenimentelor istorice, evenimente excepţionale, cum ar fi revoltele sociale, evenimente 
globale importante care au un impact asupra societăţii etc.  
5. Când şi unde are loc discursul? 

Vorbitorul/vorbitorii:  
Cu cât autorul discursului are mai multă influenţă publică, cu atât discursul poate fi considerat mai grav. CA va lua în considerare întrebările 
de mai jos pentru a evalua rolul poziţia vorbitorului în diseminarea discursului de ură.  
1. Este posibil ca declaraţiile să incite la discriminare, ostilitate sau violenţă împotriva persoanei / grupului ţintă şi/sau sunt destinate să 
incite audienţa împotriva persoanei / grupului ţintă?  
a) Nu  
b) Da  
2. Scrieţi declaraţia care include potenţialul discurs de ură şi descrierea acesteia:  
3. Care este poziţia sau statutul vorbitorului (vorbitorilor) în societate?  
a) Simplu cetăţean (ă)  
b) Personalitate publică  
c) Politician (ă)  
d) Jurnalist(ă) / Moderator(oare)  
e) Funcţionar(ă) public  
f) Primar(ă) / Consilier(ă) Local / Raional  
g) Alt statut (indicaţi care): ....  
Notă: Vor fi luate în considerare poziţia sau statutul vorbitorului în societate, în special poziţia acestuia sau a instituţiei/organizaţiei etc. pe 
care o reprezintă, faţă de publicul căruia îi este adresat discursul.  
4. Cine este autorul/autorii discursului de ură, inclusiv dacă jurnalistul este sursa discursului de ură (nume şi prenume):  
5. Sex:  
6. Vârsta:  
7. Cum este/sunt perceput/percepuţi vorbitorul/vorbitorii de către public?  
a) Persoană populară/persoane populare  
b) Persoană respectată/persoane respectate  
c) Persoană care nu este respectată/persoane care nu sunt respectate  
8. Autorul/autorii discursului de ură este/sunt o persoană/persoane influentă/e?  
a) Nu  
b) Da  
9. Care este gradul de influenţă al vorbitorului?  
a) Limitat  
b) Mic  
c) Mare  
d) Foarte mare  
Notă: CA va analiza dacă există posibilitatea de a determina nivelul de influenţă - a se vedea sursele de socializare, evaluările electorale etc.  
10. Autorul/autorii discursului în cauză apare/apar frecvent ca invitat/invitaţi în dezbaterile publice?  
a) Nu  
b) Da  
11. Vorbitorul/vorbitorii reprezintă o organizaţie / instituţie cunoscută?  
a) Nu  
b) Da  
Notă: Dacă autorul discursului de ură este funcţionar public de rang înalt, impactul mesajului respectiv va fi, prin urmare, mult mai mare. Pe 
lângă faptul că sunt bine cunoscute în societate, astfel de autorităţi titulare sunt şi actori influenţi care pot stabili şi direcţiona discursul 
public şi pot influenţa opiniile şi atitudinile şi schimbările lor.  
12. Cum este percepută instituţia/organizaţia pe care o reprezintă vorbitorul/vorbitorii de către public?  
a) Ca o instituţie/organizaţie importantă  
b) Ca o instituţie/organizaţie activă  
c) Ca o instituţie/organizaţie mai puţin cunoscută  

- Logic ar fi ca prima întrebare să identifice autorul eventualului discurs de ură 
și apoi să fie caracterizat respectivul autor. 
1. ”Este posibil” – e o formulă tare precaută. Poate, de întrebat direct? Și 
apoi, ce se întâmplă, dacă monitorul răspunde ”nu”? Logic ar fi ca într-o 
”notă” să se concretizeze, că monitorizarea se încheie aici și poate continua 
doar în cazul răspunsului ”da”. 
2. Are sens, doar dacă răspunsul șa 1. Este ”da”. Este necesar ca declarația cu 
potențial discurs de ură să fie copiată fidel și analizată. În acest sens, nu-i 
suficientă ”descrierea” declarației, pentru că nu-i clar ce înseamnă 
”descriere”.  ”Descrierea” pare a fi punctul central al metodologiei și, prin 
urmare, p.2. trebuie să indice exact ce să facă monitorul.  
3. Statutul social s-ar putea limita la: 
a) cetățean de rând 
b) expert / specialist 
c) funcționar de stat 
d) politician 
4. Cu această întrebare trebuie de început. 
5. și 6. – puțin relevante. E necesară indicarea vârstei exacte? La ce ar ajuta? 
 
7.  Trebuie să cuprindă și opțiunea ”lipsită de popularitate”.  
8. Răspunsul, se pare, transpare din p.7. 
9. Poate fi comasat cu 8 – ”da, cu influență foarte mare” și tot așa. Dacă nu se 
acceptă, atunci p.9. de completat cu opțiunea ”grad nul de influență”. În caz 
contrar, p.9. nu-i necesar, dacă la p.8 răspunsul e ”nu”. 
 
11. Probabil, trebuie de specificat, dacă în declarația apărută în spațiul public 
autorul se identifică sau ba cu vreo organizație. S-ar putea ca declarația să fie 
făcută ”în nume personal”. 
Nu-i clar ce semnifică ”instituție cunoscută”. Cunoscută – cui? S-ar putea să 
fie cunoscută monitorului, dar necunoscută publicului și viceversa. 
 
12. E bună opțiunea d) – ea oferă posibilitate și pentru răspunsul 
”necunoscută”, ”neimportantă” etc. 



d) Alta (indicaţi care): ... 

Intenția de a incita publicul împotriva unei persoane/grupuri țintă  
În procesul de analiză este recomandat analiza intenţiei autorului/autorilor discursului de ură care se referă la acţiunea de „a îîndemna” şi 
„a instiga” la acţiune. În această privinţă, este necesar să existe o relaţie triangulară între obiectul şi subiectul discursului, precum şi 
audienţa căruia îi este adresat. Vor fi luate în considerare întrebările de mai jos pentru a analiza intenţia autorului/autorilor de a incita 
publicul împotriva unei persoane sau a unui grup ţintă.  
1. Declaraţiile includ elemente de promovare şi incitare la ură, discriminare sau violenţă îîmpotriva anumitor grupuri sau a reprezentanţilor 
acestora?  
a) Nu b) Da  
2. Discursul identifică grupul sau reprezentantul grupului ca fiind descris într-un mod negativ, stere- otipizat, dispreţuitor şi jignitor, cu 
declaraţii de ură etc.?  
a) Nu b) Da  
3. Care este grupul ţintă?  
a) persoană identificată negativ datorită caracteristicii protejate sau asocierii cu aceasta  
b) Un grup identificat negativ  
c) Ambele  
4. Care este/sunt grupul/grupurile afectat(e) de discursul de ură?  
a) Femei  
b) Bărbaţi  
c) Politicieni  
d) Migranţi  
e) Persoane cu dizabilităţi  
f) LGBTI  
g) Romi  
h) Evrei  
i) Arabi  
j) Persoane în vârstă  
k) Altul (indicaţi care):  
5. Care sunt caracteristici protejate care stau la baza discursului de ură?  
a) Vârsta  
b) Sex/Gen  
c) Afiliere politică  
d) Opinie  
e) Religie/Convingeri  
f) Naţionalitate  
g) Disabilitate  
h) Orientare sexuală  
i) Origine socială  
j) Altul (indicaţi care):  
6. Persoana afectată de discursul de ură (indicaţi Numele şi Prenumele):  
7. Sex:  
8. Vârsta:  
9. Publicul este invitat să acţioneze?  
a) Nu  
b) Da  
10. Cum reacţionează publicul la discurs (dacă poate fi analizat)?  
a) Publicul susţine discursul de ură  
b) Publicul reacţionează împotriva discursului de ură  
c) Publicul nu ia nicio poziţie faţă de discursul de ură  
d) Altfel (indicaţi care):... 

Acest compartiment trebuie să răspundă, de fapt, la întrebarea din p.2. al 
compartimentului ”Vorbitorul/vorbitorii”. Este momentul-cheie și, ca metodă, 
echivalează cu analiza de conținut. 
1. Trebuie de precizat, din nou: dacă răspunsul este ”nu”, analiza nu poate 
continua. Poate, la 1., să fie indicat exact ce parte a textului conține 
elementele despre care e vorba? 
2., 3. și 4 pot fi comasate, dacă întrebăm: ce persoană/grup de persoane 
reprezintă ținta discursului de ură? 
5. Întrebare esențială! Ar fi bine să conțină, ca variante de răspuns, o listă 
exhaustivă a caracteristicilor protejate, pentru că nu-s relevante 
caracteristicile neprotejate. 
 
9. Întrebarea, probabil, trebuie reformulată: Publicul este îndemnat / instigat 
să acționeze (subliniați) 
Poate, de adăugat o întrebare suplimentară pentru cazul, în care este 
îndemnat / instigat la acțiune o entitate concretă și nu neapărat publicul (ar 
putea fi organe de drept sau biserica, sau anumite organizații).  

Conținutul și forma discursului de ură  
Analiza conţinutului poate include gradul în care discursul a fost provocator şi direct, precum şi forma, stilul şi natura argumentelor expuse 
în discurs sau echilibrul dintre argumente. Este important să se analizeze dacă instituţia media respectă echilibrul opiniilor (punctele de 
vedere / contraargumente). Vor fi luate în considerare întrebările de mai jos pentru a analiza conţinutul şi forma discursului de ură.  
1. Discursul este direct şi provocator?  

1. De ce și ”direct”, și ”provocator” într-o singură întrebare? Discursul ar 
putea fi doar provocator și doar direct. Oricum, trebuie definit clar când 
discursul poate fi calificat drept ”direct” și drept ”provocator”. 
2. Trebuie definit stilul ”colocvial” și de enumerat ce stiluri mai există. Poate, 
popular, poetic, teatral, reverențios, religios, satiric, esopic și câte feluri ar 



a) Nu b) Da c) Nu este clar  
2. Care este stilul folosit?  
a) Ştiinţific  
b) Oficial (juridic-administrativ)  
c) Artistic (beletristic)  
d) Colocvial  
e) Altul (indicaţi care):...  
3. Care este natura argumentului folosit?  
a) Argumentul asupra persoanei  
b) Argumentul prin forţă  
c) Argumentul autorităţii  
d) Argument bazat pe date ştiinţifice  
e) Argument bazat pe dogme religioase  
f) Alt tip de argument (indicaţi care):...  
4. Există un echilibru în prezentarea părerilor şi opiniilor în materialul/emisiunea/programul TV/Radio?  
a) Nu b) Da c) Nu este clar  
5. Opiniile au fost prezentate pe un ton neutru / documentat de către instituţia media?  
a) Nu b) Da  
6. Opiniile au fost prezentate utilizând declaraţii părtinitoare, discriminatorii şi false de către instituţia media?  
a) Nu b) Da  
7. Sunt utilizate insulte împotriva grupului vizat (explicite sau implicite)?  
a) Nu b) Da  
8. Afirmaţiile pot fi înţelese ca producând emoţii negative unui spectator/ ascultător obişnuit, vizând concepte emoţionale puternice 
primare?  
a) Nu b) Da c) Nu este clar  
9. Discursul laudă sau glorifică, promovează şi justifică violenţa şi răspândeşte idei şi stereotipuri rasiste, stigmatizare etc.?  
a) Nu b) Da  
10. Discursul laudă sau glorifică Holocaustul sau alte genocide, figuri istorice negative etc.? 
 a) Nu b) Da  
11. Discursul neagă, minimizează, aprobă sau justifică crimele de genocid sau crimele împotriva umanităţii?  
 a) Nu   b) Da 

mai putea fi. În caz contrar monitorul va avea dificultăți să ghicească stilul 
acolo unde ar putea fi amalgam de stiluri sau niciun stil. Poate, trebuie de 
spus ce relevanță are stilul, dacă are. 
3. Bună întrebare, doar dacă autorul discursului utilizează argumente. Pentru 
discursul de ură fără argumente tot trebuie să se găsească loc în analiză. 
În plus, ar putea fi și pseudoargumente și monitorul trebuie să știe cum să 
procedeze în asemenea caz. Dar ce relevanță, de fapt, are întrebarea? Dacă 
dorim să aflăm suficiența/insuficiența bazei argumentative în formularea 
discursului de ură, așa trebuie să formulăm întrebarea. Dar, de la acest lucru, 
discursul de ură nu se diminuează. 
4. Întrebare de prisos, dacă subiectul e discursul de ură. 
5. Întrebarea nu-i de aici și nu este clară. 
6. Întrebarea nu-i de aici. P.p. 4.-6. vizează reacția instituției media și, cel mai 
bine, să fie separate anume într-un compartiment dedicat comportamentului 
mass-media în cazul unui eventual discurs de ură promovat fie de vreun 
invitat, fie de însăși jurnalistul. În acest compartiment p.p. 4.-6. sunt corp 
alogen. 
 
7. Întrebarea trebuie să vizeze nu doar grupul, dar, eventual, și persoana. În 
plus, monitorul trebuie să știe ce înseamnă ”insulte”. 
8. E vorba doar de ”afirmații” sau de discursul în întregime, inclusiv 
eventualele insulte? Și e bine de definit ce înseamnă ”concepte emoţionale 
puternice primare”. 
9. -11. Întrebările trebuie reformulate. Așa cum sunt scrise, la ele este 
imposibil a răspunde doar ”nu” sau ”da”. Ar fi suficientă o întrebare care să 
enumere tot ce-i în cele trei, iar opțiune de răspuns – ”subliniați. Sau trebuie 
să fie mai multe întrebări. Cum este – nu-i bine.  

Amploarea difuzării  
Cu cât amploarea discursului de ură este mai mare, cu atât impactul acestuia va fi mai mare. Trebuie să fie luat în considerare faptul dacă 
discursul este public, ce mijloace de difuzare sunt utilizate, dacă discursul a fost transmis în ora de maximă audienţă sau nu etc. Vor fi luate n 
considerare întrebările de mai jos pentru a evalua amploarea discursului de ură.  
1. Care este aria de diseminare a discursului?  
2. Care este amploarea şi mărimea audienţei programului?  
3. Discursul este accesibil unui public larg?  
a) Nu b) Da  
Notă: Acoperirea serviciilor media audiovizuale liniare, tarifele de abonament pentru serviciile media audiovizuale neliniare etc.  
1. Care este numărul estimativ de spectatori/ascultători (luaţi în considerare acoperirea, accesibilitatea programului, popularitatea etc.)?  
2. Publicul are mijloacele de a acţiona împotriva grupului ţintă în urma instigării?  
3. Discursul apare pe pagina web a furnizorului de servicii media audiovizuale? a) Nu  
b) Da  
c) Furnizorul are sau nu are pagină web  
Notă: Vom compara materialele audiovizuale prezentate la TV/Radio, cât şi pe paginile web ale furnizorului de servicii media audiovizuale. 
De asemenea, vom analiza comentariile din subsolul materialului audiovizual ca să identificăm dacă există comentarii ce instigă la ură, 
discriminare, intoleranţă etc. (dacă există o astfel de secţiune). 

P.p. 1.-3. este, de fapt, aceeași întrebare care, ulterior, se mai regăsește în 
următoarele întrebări 1 și 3 (după ”notă”). 
2. Întrebarea ”Publicul are mijloacele de a acţiona împotriva grupului ţintă în 
urma instigării?” trebuie reformulată. Nu-i clar, mai ales, ce înseamnă 
”mijloace” – internet, bâtă sau explozibil… În plus, nu-i exclusă și varianta: 
cum a acționat publicul? Discursul de ură poate avea și impact real, nu doar 
eventual. 
Amploarea difuzării poate fi măsurată cu multă precizie în Internet. Deci, 
întrebarea poate viza o răspândire mare, medie și mică a discursului, dacă 
metodologia va preciza ce să se considere ”mare”. ”medie” și ”mică”. 

Probabilitatea de vătămare, inclusiv iminența  
Incitarea, prin definiţie, este o crimă incipientă. Nu este necesar ca acţiunea la care este îndemnat publicul printr-un anumit discurs să fie 
comisă pentru ca discursul menţionat să constituie o infracţiune. Cu toate acestea, trebuie identificat un anumit nivel de risc de pericol. 
Aceasta înseamnă că vom stabili dacă există sau nu o probabilitate rezonabilă ca discursul să reuşească să incite la acţiuni reale împotriva 
grupului ţintă, recunoscând că o astfel de cauzalitate ar trebui să fie destul de directă. Vom lua în considerare reacţia pe scară largă a 
societăţii la declaraţiile/ evenimentele în cauză, cum ar fi prezenţa crescută a dezbaterilor publice, numărul crescut de plângeri, acoperirea 
altor mijloace de informare în masă etc. Vom analiza răspunsurile la întrebările de mai jos pentru a evalua probabilitatea de vătămare.  

Acest compartiment trebuie să prevadă și situația, când discursul de ură 
răspândit a creat deja efect – fie că a adus vătămare cuiva, fie că a ”inflamat” 
opinia publică/societatea. 
 
În plus, ar fi bine de definit ce înseamnă ”vătămare”. 



1. Există o iminenţă a pericolului sau a riscului de potenţială vătămare care ar putea fi cauzată de publicarea/difuzarea discursului?  
a) Nu b) Da, in acest caz, explicaţi ce tip de pericol sau risc:....  
2. Discursul invită la anumite acţiuni care ar putea fi înţelese de un membru obişnuit al publicului ca incitare la ură faţă de un grup sau un 
reprezentant al acelui grup?  
a) Nu b) Da c) Nu este clar  
Notă: Dacă răspunsul este „Da”, vom menționa care este acesta şi ne vom asigura că acesta coincide cu cel indicat la pct. 6, secţiunea: 
Intenţia de a incita publicul împotriva unei persoane/grupuri ţintă.  
3. Discursul identifică în mod clar un anumit „inamic”, dispreţuind şi denigrând ţintele identificate?  
a) Nu b) Da, în acest caz indicaţi care: ....  
Notă: Într-un potenţial discurs de ură, atât persoane fizice concrete, cât şi grupuri de persoane pot fi prezentate sau identificate ca „inamic”.  
4. Există riscul escaladării unui conflict? a) Nu b) Da 

Rolul jurnalistului/jurnaliștilor/furnizorului de servicii media  
Manifestarea discursului de ură în media audiovizuală determină creşterea amplorii acestui discurs, iar lipsa de reacţie a jurnaliştilor şi/sau 
furnizorului de servicii media fac ca televiziunea şi radioul să se transforme în platforme de manifestare şi răspândire a discursului de ură. 
Vom analiza atât situaţiile în care jurnaliştii şi/sau instituţiile media sunt sursa discursului de ură, cât şi situaţiile în care aceştia iau sau nu 
măsuri pentru stoparea răspândirii discursului de ură. Vom lua în considerare întrebările de mai jos pentru a evalua rolul 
jurnaliştilor/furnizorul de servicii media în prevenirea şi combaterea discursului de ură în media audiovizuală.  
1. Instituţia mass-media a promovat discursul de ură?  
a) Nu b) Da  
2. Dacă aţi bifat „Nu” la întrebarea nr. 1, specificaţi în ce mod jurnalistul/instituţia media a intervenit pentru a stopa diseminarea discursului 
de ură:  
a) A intervenit pentru a opri mesajul  
b) A condamnat mesajul  
c) A oprit microfonul  
d) A luat pauză de publicitate  
e) A stopat mesajul şi a explicat de ce  
f) A asigurat al doilea punct de vedere (un expert independent)  
g) În alt mod (indicaţi care):...  
Dacă aţi bifat „Da” la întrebarea nr. 1, specificaţi în ce mod instituţia media s-a angajat în diseminarea discursului de ură: Nu a reacţionat  
a) A acceptat mesajul şi a fost de acord cu autorul  
b) A încurajat diseminarea prin oferirea timpului de emisie  
c) A contribuit la diseminarea mesajului prin cuvinte, mesaje pe ecran, video-uri etc.  
d) A utilizat discursul de ură  
e) În alt mod (indicaţi care):  
Notă: Vom lua în considerare dacă discursul face parte din: a) acoperirea anumitor evenimente live şi b) includerea spectatorilor / 
ascultătorilor în programe. De asemenea, vom lua în considerare şi circumstanţe, cum ar fi: schimbări de ultim moment în lista invitaţilor; 
lipsa unui timp suficient pentru pregătirea editorială a difuzării etc.  
3. Furnizorul de programe a diseminat discursurile de ură din partea publicului care au fost trimise sub formă de mesaje SMS, e-mail, pe 
Facebook şi Twitter (de exemplu, pe burtieră)?  
a) Nu b) Da  
4. Discursul de ură diseminat în cadrul programului au fost:  
a) Afişate pe ecran  
b) Citite de către moderator/moderatoare  
c) Altă situaţie (indicaţi care):  
În urma recepţionării răspunsului furnizorului de servicii media cu privire la abaterile imputate, vă re- comandăm să luaţi în considerare 
următoarea întrebare:  
5. Care a fost raţionamentul oferit de furnizorul de servicii media ca răspuns la acuzaţiile de încălcare (oferiţi detalii)? 

Acest compartiment s-ar putea denumi ”Comportamentul FSM” 
1. Mai exact ar fi: În cazul discursului de ură FSM: 
a) a reacționat corespunzător (s-a disociat de discurs, a încercat să-l stopeze 
ori la stopat) 
b) a reacționat necorespunzător (a acceptat/a susținut/a încurajat discursul 
de ură în mod vădit) 
c) n-a reacționat (a lăsat lucrurile să decurgă fără a interveni) 
 
3.-4. Răspuns la aceste întrebări pot fi găsite la p.1., lit. b) și, posibil, c).  
 
Relevant pentru acest compartiment ar mai fi: 
- caracterul programului audiovizual: în înregistrare sau în direct, sau în direct 
și interactiv (pentru programele înregistrate cerințele trebuie să fie mai dure, 
dat fiind că în ele discursul poate fi controlat); 
- programul audiovizual este conținut editorial (al FSM) sau este achiziționat; 
- programul audiovizual este serviciu liniar sau neliniar și cum este accesul la 
serviciul neliniar; 
- ora difuzării programului (rigorile pentru prime-time sunt mai mari); 
- ora reluării programului audiovizual (dacă a fost difuzat noapte și reluat în  
prime-time, efectul e același) 
- FSM ”a oferit tribuna” cuiva, cunoscând/necunoscând viziunile lui. 
Unele elemente se regăsesc în compartimente anterioare, dar, poate, e cazul 
să fie aduse aici, căci vizează comportamentul FSM. 

În loc de concluzii și recomandări: 
- metodologia este una foarte bună, dar care necesită  fortificare pe dimensiunea ”aplicabilitate practică”; 
- fortificarea poate fi obținută prin, cel puțin: 
a) o structurare mai riguroasă a compartimentelor care să urmărească eliminarea elementelor irelevante și transferarea în altă parte a aspectelor ce nu vizează în mod direct ”tema” compartimentului în care sunt inserate;  
b) punerea accentului pe elementul-cheie al metodologiei - analiza minuțioasă de conținut a textului care se prezumă că ar constitui discurs de ură; 
c) o definire clară și înțeleasă a tuturor noțiunilor de care urmează să facă uz monitorii CA; 
d) elaborarea unei Fișe de monitorizare pentru fixarea datelor care pot fi colectate. 
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Comentariile experților APEL la proiectul de Lege cu privire la susținerea dezvoltării instituțiilor mass-media în Republica Moldova 

Proiect Propuneri / comentarii 
Articolul 1. Obiectul  
Prezenta lege reglementează scopul și principiile susținerii dezvoltării instituțiilor mass-media, 

constituirea și gestionarea Fondului pentru susținerea dezvoltării instituțiilor mass-media din 
Republica Moldova, precum și raporturile ce țin de desemnarea beneficiarilor, alocarea mijloacelor,  
monitorizarea și raportarea utilizării mijloacelor Fondului. 

Propunere: Prezenta lege stabilește principiile susținerii dezvoltării 
instituțiilor mass-media,  modul de constituire și de gestionare a Fondului 
pentru susținerea dezvoltării instituțiilor mass-media din Republica 
Moldova, precum și procedurile de desemnare a beneficiarilor, de alocare, 
de monitorizare  și de raportare a utilizării mijloacelor Fondului. 
Raționament: legea nu poate ”reglementa scopul” și obiectul nu poate 
constitui scopul. De observat: dacă obiectul legii este și raportarea utilizării 
mijloacelor Fondului, atunci legea trebuie să prevadă și procedura 
raportării – cui? și cum?. Posibil, secretariatului – rapoarte intermediare și 
finale, pe cale le evaluează Consiliul de experți și le aprobă Ministerul. 

Articolul 2. Scopul legii 
 Susținerea instituțiilor mass-media are drept scop: 

a) dezvoltarea pluralismului mediatic; 
b) sprijinirea proiectelor culturale, educaționale și de alfabetizare media; 
c) încurajarea abordării subiectelor și problemelor din domeniile de interes major pentru 

societate; 
d) sprijinirea investigațiilor jurnalistice bine documentate în problemele de interes public; 
e) fortificarea independenței editoriale și economice. 

Propunere: Articolul 2. Scopul legii 
Scopul prezentei legi este: 

a) dezvoltarea pluralismului mediatic; 
b) sprijinirea proiectelor culturale, educaționale și de alfabetizare 

media; 
c) încurajarea abordării subiectelor și problemelor de interes social 

general; 
d) sprijinirea jurnalismului de investigație; 
e) fortificarea independenței editoriale și economice. 

Articolul 3. Noțiuni principale 
În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică: 
beneficiar al mijloacelor de sprijin – instituția mass-media căreia, în urma concursului, i se 

atribuie mijloace de sprijin din Fondul pentru susținerea dezvoltării instituțiilor mass-media; 
criterii de eligibilitate – condiţii obligatorii pentru solicitantul de sprijin; 
Fondul pentru susținerea dezvoltării instituțiilor mass-media – totalitatea mijloacelor 

financiare destinate atingerii scopului prezentei legi;  
instituție mass-media – persoană juridică înregistrată în condițiile legii cu scopul declarat de a 

realiza și a disemina în spațiul public produse mediatice pentru care poartă responsabilitate 
editorială; 

mijloace de sprijin – sprijin financiar nerambursabil şi neimpozabil acordat din Fondul pentru 
susținerea dezvoltării instituțiilor mass-media; 

solicitant al mijloacelor de sprijin – instituții mass-media care au depus dosarul pentru 
participarea la concurs. 

 

Articolul 4. Principiile de bază  
Subiecții prezentei legi își desfășoară activitatea cu respectarea următoarelor principii de bază: 
principiul eficienței – utilizarea mijloacelor financiare pentru finanțarea programelor și 

proiectelor în domeniile care corespund scopului prezentei legi în baza unor estimări cost-eficiență; 
principiul echității și egalității – asigurarea accesului la mijloacele financiare ale Fondului 

tuturor solicitanților eligibili; 
principiul transparenței – desfășurarea transparentă a activității subiecților legii, precum și 

publicarea documentelor relevante pe paginile web oficiale ale subiecților; 
principiului responsabilităţii - asumarea răspunderii subiecților legii pentru îndeplinirea 

atribuțiilor și angajamentelor ce le revin, conform prezentei legi.  

Dacă în art. 4 vorbim de ”subiecții legii”, poate e necesar să-i enumerăm – 
Guvernul, Ministerul Culturii, Consiliul de experți, instituțiile mass-
media... 

Capitolul II 
ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR PUBLICE ÎN DOMENIUL 

SUSȚINERII DEZVOLTĂRII INSTITUȚIILOR M-MEDIA 
Articolul 5. Atribuţiile Guvernului 
În vederea realizării şi implementării politicii statului în domeniul susținerii dezvoltării 

Mai exact ar fi: 
În vederea realizării scopului prezentei legi, Guvernul:.. 
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instituțiilor mass-media, Guvernul: 
a) propune Parlamentului aprobarea, prin legea bugetului de stat pentru anul respectiv, a 

alocării mijloacelor financiare necesare în Fondul pentru susținerea dezvoltării instituțiilor mass-
media; 

b) în activitatea de administrare a Fondului pentru susținerea dezvoltării instituțiilor mass-
media, la propunerea Ministerului Culturii, decide elaborarea și implementarea sistemelor 
informaționale de stat, inclusiv destinate creării și ținerii resurselor informaționale de stat. 

Articolul 6. Atribuțiile Ministerului Culturii 
(1) Autoritatea administrației publice centrale responsabilă de promovarea și coordonării 

politicii de susținere a dezvoltării instituțiilor mass-media este Ministerul Culturii. 
(2) Ministerul Culturii are următoarele atribuţii pentru realizarea scopului prezentei legi: 

a) prezintă anual Guvernului propunerile pentru Legea bugetului de stat de alocare a 
mijloacelor financiare necesare în Fondul pentru susținerea dezvoltării instituțiilor mass-media, 
conform prevederilor prezentei legi; 

b) asigură, în colaborare și coordonare cu părțile interesate, atragerea programelor 
internaţionale de asistenţă tehnică şi financiară pentru suplinirea Fondului pentru susținerea 
dezvoltării instituțiilor mass-media, precum și implementarea acestora; 

c) asigură administrarea și gestionarea curentă a Fondului pentru susținerea dezvoltării 
instituțiilor mass-media, în coordonare și consultare cu Consiliul de experți; 

d) aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de selectare a 5 dintre 
membrii Consiliului de experți, elaborat de Consiliul de Presă în calitate de structură națională de 
autoreglementare jurnalistică; 

e) desemnează 2 reprezentanți ai ministerului în Consiliul de experți;  
f) aprobă, în condițiile prezentei legi, Regulamentul de organizare și funcționare și componența 

nominală a Consiliului de experți; 
g) colectează și sintetizează anual propunerile privind proiectele și programele de susținere a 

instituțiilor mass-media care corespund scopurilor prezentei legi; 
h) aprobă anual, după consultarea cu organizațiile necomerciale active din domeniul mass-

media și coordonarea prealabilă cu toate părțile interesate și Comisia parlamentară de profil, lista 
domeniilor prioritare și care corespund scopului prezentei legi pentru susținerea instituțiilor mass-
media și asigură publicarea acesteia pe pagina web a ministerului;  

i) elaborează și aprobă, la propunerea Consiliului de experți și în consultare și coordonare 
prealabilă cu toate părțile interesate și Comisia parlamentară de profil, Regulamentul privind 
procedura de selecție a beneficiarilor, alocarea, distribuția și evaluarea utilizării mijloacelor Fondului 
pentru susținerea dezvoltării instituțiilor mass-media; 

j) organizează și desfășoară anual concursul pentru solicitanții mijloacelor de sprijin din 
Fondul pentru susținerea dezvoltării instituțiilor mass-media, în condițiile prezentei legi și conform 
priorităților anuale aprobate; 

k) aprobă rezultatele concursurilor de sprijin din Fondul pentru susținerea dezvoltării 
instituțiilor mass-media, în conformitate cu decizia Consiliului de experți;  

l) asigură prin coordonare cu Ministerul Finanţelor și în condițiile prezentei legi alocarea și 
monitorizarea utilizării mijloacelor financiare din Fondul pentru susținerea dezvoltării instituțiilor 
mass-media; 

m) sesizează, din oficiu sau la solicitare, autoritățile competente asupra încălcării prezentei legi. 

(2) – atribuțiile ar trebui ierarhizate într-o consecutivitate logică: mai întâi 
constiuie Consiliul de experți, adoptă regulamente, apoi – celelalte. 
b) – ”asigură” e prea mult spus – nimeni nu poate garanta ”asigurarea”... 
f) – de redactat: aprobă, în condițiile prezentei legi, componența nominală 
și Regulamentul de organizare și funcționare  a Consiliului de experți; 
g) și h) – este vorba de aceeași listă? Lista domeniilor prioritare echivalează 
cu propunerile de proiecte și programe? Ar fi bine de unificat limbajul. 
g) – ar trebui să fie atribuția Consiliului de experți… 
i) sunt utilizate noțiunile ”distribuția și evaluarea”, iar în art. 1. sunt 
utilizate noțiunile ”monitorizarea și raportarea”. E bine de unificat limbajul. 
j) Ministerul ar trebui doar să aprobe, iar Consiliul de experți – să 
desfășoare concursul și nu neapărat ”anual”; de unificat limbajul (lista 
domeniilor prioritare sau prioritățile anuale) 

Capitolul III 
FONDUL PENTRU SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII INSTITUȚIILOR MASS-MEDIA 

Articolul 7. Fondul pentru susținerea dezvoltării instituțiilor mass-media  
(1) Pentru finanțarea programelor și proiectelor care corespund scopului prezentei legi se 

constituie Fondul pentru susținerea dezvoltării instituțiilor mass-media (în continuare – Fond). 
(2) Mărimea mijloacelor financiare ale Fondului se aprobă prin legea anuală a bugetului 

de stat, în corespundere cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 

(1) de redactat: Pentru realizarea scopului prezentei legi este constituit... 
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181/2014. 
(3)  Mijloacele financiare ale Fondului sunt gestionate prin contul unic trezorerial al 

Ministerului Finanțelor. 
Articolul 8. Administrarea Fondului 

(1) Administrarea Fondului este asigurată în conformitate cu prezenta lege de către 
Ministerul Culturii prin intermediul Secretariatului. 

(2) Secretariatul: 
a) acordă asistență și suport pentru activitatea Consiliului de experți; 
b) în consultare cu Consiliul de experți întreprinde acțiuni pentru identificarea surselor 

suplimentare de finanțare a programelor și proiectelor în domeniul susținerii dezvoltării instituțiilor 
mass-media; 

c) coordonează procesul de implementare a proiectelor susținerii dezvoltării instituțiilor 
mass-media finanțate de Fond, în scopul asigurării și realizării eficiente a sinergiei în cadrul acestora; 

d) asigură organizațional desfășurarea procedurilor de identificare, evaluare, selectare, 
finanțare și monitorizare a implementării programelor și proiectelor în domeniul susținerii dezvoltării 
instituțiilor mass-media; 

e) elaborează, în coordonare cu Consiliul de experți, proiectul planului operațional anual de 
administrare a Fondului. 

(1) poate ”prin intermediul Secretariatului Consiliului de experți”. Dacă așa, 
atunci Secretariatul ar urma să aibă atribuții specifice: asistență Consiliului; 
elaborare/publicare anunțuri; asigurarea transparenței; evidență 
documente, transferuri etc.; recepționare dosare/documente, rapoarte; 
asistență în monitorizare/evaluare a utilizării mijloacelor Fondului etc. 
Poate, elaborează proiecte de decizii pentru Consiliul de experți, inclusiv 
proiecte de rapoarte anuale vizând utilizarea Fondului. 
b) – probabil, e de prisos. 
e) poate, de descifrat ce înseamnă ”plan operațional”... 

Articolul 9. Finanțarea Fondului  
(1) Bugetul Fondului se constituie din următoarele surse: 
a) alocații anuale din bugetul de stat pentru susținerea instituțiilor mass-media, stabilite 

într-un articol separat al Legii bugetului de stat și care urmează să reprezinte nu mai puțin de 
0,05% din bugetul de stat; 

b) donații și sponsorizări acordate Fondului de persoane fizice și juridice din Republica 
Moldova și din străinătate; 

c) granturi acordate Fondului de persoane juridice și/sau fizice din Republica Moldova și 
din străinătate; 

d) alte surse financiare neinterzise de lege. 
(2) Mijloacele financiare ale Fondului se utilizează exclusiv pentru finanțarea programelor 

și proiectelor în vederea atingerii scopului prezentei legi. 

(1) a) – de scris exact, fără ”nu mai puțin”. Legea permite ”0,05%” ? 
(2) de redactat: ”...sunt utilizate pentru atingerea scopului prezentei legi” 
(din Fond vor fi remunerați și membrii Consiliului de experți, deci, fără 
”exclusiv”) 
 
Probleme de soluționat: 
- bugetul de stat este aprobat cu deficit, deci, când vin banii în Fond? și 
când este anunțat concursul? 
- poate altă abordare (1/3, ¼... din bugetul FSM public național? 

Articolul 10. Transparența în acordarea mijloacelor Fondului  
(1) Lista beneficiarilor mijloacelor Fondului este publicată pe pagina web oficială a 

Ministerului Culturii.  
(2) Partea dispozitivă a deciziilor Consiliului de experți este publicată pe pagina web oficială a 

Ministerului Culturii, cu condiția limitării accesului la informațiile cu caracter restricționat conform 
legislației.   

 (3) Ministerul Culturii întocmește și plasează pe pagina sa web oficială raportul anual privind 
mijloacele de sprijin acordate instituțiilor mass-media. 

Art. 10. poate, Transparența în acordarea și utilizarea mijloacelor Fondului. 
Dacă s-ar accepta, alineatele ar urma să fie completate. 

Articolul 11. Programarea priorităților de susținere a dezvoltării instituțiilor mass-media  
(1) Prioritățile de susținere a dezvoltării instituțiilor mass-media sunt stabilite anual de 

Ministerul Culturii în corespundere cu scopurile urmărite de prezenta lege și în baza propunerilor 
colectate din partea autorităților publice, organizațiilor necomerciale din mass-media și altor părți 
interesate. 

(2) Toate propunerile de priorități de susținere a proiectelor și programelor pentru 
susținerea dezvoltării instituțiilor mass-media pentru următorul an sunt publicate pe pagina web a 
Ministerului Culturii și supuse consultărilor publice.  

(3) Lista priorităților, definitivată urmare a consultărilor publice și după coordonarea cu 
Consiliul de experți, se aprobă de Ministerul Culturii și se publică pe pagina web a acestuia. 

(4) În baza listei priorităților aprobate, Ministerul Culturii organizează anual concursul 
proiectelor și programelor care urmăresc scopurile prezentei legi și susținerea dezvoltării instituțiilor 
mass-media. 

Art. 14. poate, Stabilirea listei domeniilor prioritare? 
(1) Lista ar trebui stabilită de Consiliul de experți și aprobată de 

Minister. 
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Articolul 12. Mijloacele de sprijin  
(1) Mijloacele Fondului sunt distribuite instituțiilor mass-media care corespund criteriilor de 

eligibilitate prevăzute de prezenta lege prin susținerea programelor și proiectelor care se încadrează în 
lista priorităților stabilite pentru anul respectiv.  

(2) Proiectele prezentate de instituțiile mass-media la concurs pot include și mijloace de 
sprijin instituționale (structurale), însă acestea nu pot depăși 15% din bugetul total solicitat. 

(3) Volumul mijloacelor alocate din Fond variază în funcție de prioritățile stabilite pentru anul 
respectiv. Plafonul maxim pentru un proiect se stabileşte de Consiliul de experți.  

Cu (2) ar trebui să înceapă art. 12, având conținutul: 
”Mijloacele de sprijin sunt acordate pentru proiecte media și pentru 
proiecte instituționale. Mijloacele de sprijin acordate pentru proiecte 
instituționale nu pot depăși 15% din bugetul solicitat”. Dar apare o 
problemă: cineva ar putea solicita doar mijloace pentru proiect 
instituțional. În asemenea cazuri, trebuie altă abordare... 

Capitolul IV 
CRITERIILE DE ELIGIBILITATE. 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOLICITANŢILOR ŞI BENEFICIARILOR  
     Articolul 13. Criteriile de eligibilitate a instituțiilor mass-media pentru alocarea mijloacelor 
Fondului 

(1) Poate participa la concursul pentru alocarea mijloacelor Fondului instituția mass-media 
care întrunește cumulativ următoarele condiții: 

a) este înregistrată în Registrul public al instituțiilor mass-media ținut de Agenția Servicii 
Publice; 

b) respectă prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova;    
c) își desfășoară activitatea în domeniu de cel puțin un an; 
f) la data depunerii dosarului de participare în concurs, nu are restanţe la achitarea 

impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public național și nu se află în procedură de insolvabilitate sau 
procedură de lichidare;  

g) nu este în lista de interdicție a beneficiarilor Fondului; 
h) nu a fost sancționată pe parcursul ultimului an calendaristic de Consiliul Audiovizualului 

pentru încălcarea repetată a prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale cu amendă de 10 mii 
de lei și mai mult. 

(2) Instituția mass-media care participă în concurs trebuie să-și desfășoare activitatea în mod 
transparent, aceasta manifestîndu-se prin publicarea rapoartelor anuale pe propria pagină web și care 
trebuie să conțină, cel puțin: 

a) raportul de activitate; 
b) declarația financiară, care va include raportul financiar pentru ultimul an de activitate 

întocmit potrivit standardelor contabile;  
c) informația despre sursele de finanțare, inclusiv despre mijloacele financiare și/sau 

materiale obținute, precum și date despre folosirea acestor mijloace, inclusiv cheltuielile generale și 
cheltuielile administrative. 

(3) Nu pot beneficia de mijloacele de sprijin prevăzute de prezenta lege: 
a) furnizorii publici de servicii media audiovizuale; 
b) instituțiile mass-media finanțate de la bugetul public; 
c) instituțiile mass-media departamentale; 
d) instituțiile mass-media care răspândesc materiale cu caracter publicitar și/sau erotic; 
e) instituțiile mass-media fondate de partidele politice. 

(1) g) Dacă rămâne asemenea listă, trebuie de prevăzut și cum sunt excluși 
din ea cei care au nimerit acolo. 
 
(3) d) ce-i cu roșu – de omis 

Articolul 14. Drepturile și obligațiile solicitanților și beneficiarilor mijloacelor de sprijin 
(1) Solicitanții mijloacelor de sprijin dispun de următoarele drepturi: 
a) să beneficieze de suport informaţional privind condiţiile de selecție a beneficiarilor și alocare 

a mijloacelor Fondului; 
b) să depună proiecte și programe pentru susținerea dezvoltării instituțiilor mass-media în 

cadrul concursurilor organizate de Ministerul Culturii; 
c) să fie informați operativ privind iregularităţile și/sau omisiunile depistate în dosarul 

prezentat pentru participarea în concurs; 
d) să solicite și să obțină informații privind stadiul de examinare a dosarelor înaintate pentru 

obținerea mijloacelor de sprijin; 

(3) d) să notifice Secretariatul Consiliului de experți și să solicite acordul 
Consiliului de experți, dacă, din motive obiective, pot interveni schimbări în 
realizarea proiectului, pentru care au fost alocate mijloace de sprijin și să 
acționeze în continuare în funcție de decizia Consiliului;  
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e) să ia cunoştinţă de actele Consiliului de experți întocmite în vederea procesării dosarului de 
participare în concurs; 

f) să beneficieze de alte drepturi prevăzute de lege. 
(2) Solicitanții sunt obligaţi: 
a) să respecte cerinţele stabilite de prezenta lege; 
b) să prezinte dosarul de participare la concurs și documentele justificative în modul şi 

termenele stabilite în anunț; 
f) să respecte alte obligaţii stabilite de prezenta lege. 
(3) Beneficiarii sunt obligaţi: 
a) să respecte cerinţele stabilite de prezenta lege; 
b) să asigure utilizarea conform destinaţiei a mijloacelor Fondului; 
c) să respecte, pe toată durata stabilită, angajamentele, condiţiile de eligibilitate şi criteriile de 

evaluare care au stat la baza acordării mijloacelor de sprijin; 
d) să notifice privind apariţia oricărei schimbări survenite în realizarea adecvată a proiectelor și 

programelor finanțate din mijloacele Fondului; 
e) să respecte alte obligaţii stabilite de prezenta lege. 
(4) Beneficiarul în privința căruia s-a constatat că a prezentat date neveridice în dosarul de 

participare la concurs este obligat să restituie mijloacele obținute și va fi inclus în Lista de interdicție a 
beneficiarilor, cu excepția cazului în care acesta notifică Ministerul Culturii cu privire la abaterile 
comise și restituie mijloacele benevol. Decizia de includere în Lista de interdicție a beneficiarilor poate 
fi contestată de instituția mass-media în ordinea și procedura stabilite de Codul administrativ, 
nr.116/2018. 

(5) Beneficiarii sînt obligaţi să respecte criteriile de eligibilitate de la data depunerii dosarului 
de concurs pe parcursul întregii perioade stabilite în documentele de alocare a mijloacelor de sprijin. 

(6) Beneficiarii în privința cărora s-a intentat o procedură de insolvabilitate sau o procedură de 
dizolvare cu lichidare sunt obligați să notifice Ministerul Culturii cu privire la acest fapt în termen de 5 
zile. 

Capitolul V 
ORGANIZAREA ȘI PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI. 

MONITORIZAREA VALORIFICĂRII MIJLOACELOR  
Articolul 15. Concursul dosarelor solicitanților mijloacelor Fondului  
(1) Ministerul Culturii organizează și desfășoară, de regulă, anual concursul pentru acordarea 

mijloacelor de sprijin pentru susținerea dezvoltării instituțiilor mass-media prin proiecte și programe 
care corespund scopurilor prezentei legi și priorităților stabilite în condițiile art. 10. 

(2) Concursul poate fi desfășurat și de câteva ori pe parcursul unui an, în funcție de 
disponibilitatea mijloacelor Fondului fie în funcție de apariția unor noi priorități pentru programe de 
sprijin. 

(3) Anunțul privind lansarea concursului este publicat pe pagina web a Ministerului Culturii și  
include următoarele informații: 

a) data lansării și încheierii procesului de recepționare a dosarelor; 
b) lista priorităților pentru programele sau proiectele de susținere a dezvoltării instituțiilor 

mass-media; 
c) criteriile de eligibilitate pentru solicitanți; 
d) lista documentelor necesare care trebuie să fie incluse în dosarul de participare; 
e) volumul mijloacelor alocate pentru susținerea proiectelor și programelor de susținere a 

instituțiilor mass-media; 
f) procedura, criteriile și perioada de evaluare a dosarelor. 

(1) și (2) – de stabilit că desfășoară concursul Consiliul de experți, fără a 
concretiza de câte ori pe an.  
Dacă rămâne (2), atunci trebuie de prevăzut și procedura, prin care lista 
domeniilor prioritare poate fi revizuită. 
 
(3) e) – poate, plafonul maxim al mijloacelor de sprijin alocat pentru un 
proiect? 
Poate, o literă nouă – g) anunțarea rezultatelor 

Articolul 16. Consiliul de experți 
(1) Evaluarea dosarelor de concurs este asigurată de Consiliul de experți care activează pe 

lîngă Ministerul Culturii.  
(2) Regulamentul de organizare și funcționare și componența nominală a Consiliului se 

(2) dublează art. 6. 
Alin. (4) să fie alin. (1) 
 
(6) c) – de redactat: ”are cel puțin 5 ani de experiență în domenii relevante 
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aprobă prin ordinul Ministrului Culturii.  
(3) Mandatul membrului Consiliului de experți este de 5 ani. Una și aceeași persoană nu 

poate fi membru al Consiliului de experți mai mult de 2 mandate consecutiv.   
(4) 1. Consiliul de experți este alcătuit din 7 membri, dintre care: 
a) 5 membri sunt desemnați de Consiliul de presă ca structură națională de 

autoreglementare jurnalistică în colaborare cu asociațiile profesioniștilor din mass-media, care vor fi 
selectați în baza unei proceduri de concurs transparente. Regulamentul de organizare și desfășurare a 
concursului pentru selectarea celor 5 membri va fi elaborat de Consiliul de Presă și prezentat pentru 
aprobare Ministerului Culturii; 

b) 2 membri sunt desemnați de Ministrul Culturii, inclusiv un membru care va exercita 
atribuțiile de secretariat ale Consiliului de experți, cu statut de funcționar public, și un membru cu 
experiență relevantă în domeniu. 

(5) În procesul de selectare a membrilor Consiliului de experți se va urmări specializarea 
acestora, ținînd cont de scopurile prezentei legi. 

(6) Membru al Consiliului de experți poate fi persoana care: 
a) este cetățean al Republicii Moldova și are domiciliul în Republica Moldova; 
b) cunoaște limba de stat și o limbă de circulație internațională; 
c) are cel puțin 5 ani de experiență în domeniile priorităților și scopurilor prezentei legi ,  
d) se bucură de o reputație ireproșabilă; 
e) nu este funcționar public și nu are statutul de angajat al unei instituții mass-media cu 

excepția unuia dintre membri, desemnat de Ministerul Culturii; 
f) nu este membru al unui partid politic sau al unei organizații social-politice; 
g) nu are calitatea de deținător, direct sau indirect, de acțiuni sau părți ale fondului 

statutar al societăților comerciale cu activități în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu 
calitatea de membru al Consiliului de experți 

h) este susținut/ă printr-o recomandare de cel puțin două asociații obștești/ale 
jurnaliștilor. 

(7) Mandatul de membru al Consiliului de experți încetează în caz de: 
a) expirare a mandatului; 
b) revocare; 
c) demisie; 
d) deces. 

(8) Revocarea membrului Consiliului de experți se face prin ordinul Ministrului Culturii, la 
propunerea a cel puțin trei dintre membrii Consiliului, în cazul constatării uneia din următoarele 
circumstanțe: 

a) condamnării, în baza hotărîrii definitive și irevocabile a instanței de judecată, pentru 
comiterea unei infracțiuni; 

b) imposibilității, din motive de sănătate, de a-și exercita atribuțiile mai mult de 4 luni 
consecutive; 

c) declarării dispariției fără urmă, în conformitate cu legea; 
d) activității în cadrul unui partid politic sau al unei organizații social-politice; 
e) obținerii calității de deținător, direct sau indirect, de acțiuni sau părți ale fondului 

statutar al societăților comerciale cu activități în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu 
calitatea de membru al Consiliului de experți 

(9)  Membrii Consiliului de experți își exercită mandatul pînă la intrarea în funcție a noilor 
membri, dar nu mai mult de 6 luni de la expirarea mandatului.  

(10) Președintele Consiliului de experți este ales prin vot secret al membrilor, cu majoritatea 
voturilor acestora la prima ședință a Consiliului care este convocată de Ministerul Culturii și prezidată 
de cel mai în vârstă membru al Consiliului. Membrii Consiliului desemnați de Ministerul Culturii nu 
pot fi aleși în funcția de președinte al Consiliului. 

 (12) Secretariatul Consiliului de experți se asigură de reprezentantul desemnat de Ministerul 

pentru scopul  prezentei legi” 
 
(8) d) – de prevăzut și cazul electoralelor (ce se întâmplă, dacă un membru 
candidează în alegeri) 
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Culturii cu statut de funcționar public. 
(13) Consiliul de experți se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar 

decât o dată în semestru.  
(14) Ședințele Consiliului sînt publice. Data și ora desfășurării ședințelor se stabilesc de 

președintele Consiliului după consultarea membrilor. Această informație se aduce la cunoștință 
membrilor Consiliului și publicului larg, prin publicarea acesteia pe pagina web oficială a Ministerului 
Culturii într-un directoriu special destinat activităților de susținere a dezvoltării instituțiilor mass-
media, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru ședință.  

(15) În termen de 3 luni de la sfîrșitul fiecărui an, Consiliul de experți publică pe pagina web 
oficială a Ministerului Culturii raportul de activitate și raportul financiar pe anul precedent, precum și 
lista instituțiilor mass-media care au beneficiat de mijloace de sprijin.  

(16) Deciziile Consiliului de experți cu privire la acordarea mijloacelor de sprijin instituțiilor 
mass-media se publică pe pagina web oficială a Ministerului Culturii. 

(17) Membrii Consiliului de experții beneficiază pentru fiecare ședință la care participă de o 
indemnizație echivalentă cu 10% din salariul de funcție a Președintelui Consiliului Audiovizualului. 
Mijloacele pentru remunerarea activității membrilor Consiliului de experți sunt stabilite anual în 
bugetul Ministerului Culturii din contul mijloacelor Fondului pentru susținerea dezvoltării 
instituțiilor mass-media. 

Articolul 17. Atribuțiile Consiliului de experți 
(1) Consiliul de experți îndeplinește următoarele atribuții: 

a) propune prioritățile anuale și programarea mijloacelor de sprijin pentru susținerea 
dezvoltării instituțiilor mass-media;  

b) elaborează criteriile și condițiile de participare la concurs; 
c) elaborează condițiile de desfășurare a concursului și criterii de desemnare a câștigătorilor 
d) asigură evaluarea dosarelor de concurs pentru alocarea mijloacelor de sprijin;  
e) contribuie la procesul de monitorizare a utilizării mijloacelor de sprijin prin examinarea 

rapoartelor prezentate de beneficiarii mijloacelor de sprijin.  
(2) Deciziile aprobate de Consiliul de experți în exercitarea atribuțiilor sale vor fi motivate în 

mod corespunzător. Deciziile Consiliului de experți pot fi contestate în instanța de judecată în modul 
și procedura stabilită de Codul administrativ, nr.117/2018.  

(1) a) – ”determină și propune spre aprobare lista domeniilor prioritare de 
sprijin a instituțiilor mass-media din mijloacele Fondului” 
d) nu asigură, ci evaluează. 
 
e) poate, ”examinează rapoartele Secretariatului cu privire la monitorizarea 
utilizării mijloacelor de sprijin acordate și decide în funcție de rezultatele 
examinării” 

Articolul 18. Procedura de examinare a dosarelor 
(1) Examinarea dosarelor se realizează de către Consiliul de experți în conformitate cu 

prevederile prezentei legi şi în modul stabilit de Regulamentul aprobat de Ministerul Culturii, în 
condițiile art. 6 alin. (2) lit.e). 

(2) Procedura de examinare a dosarului presupune următoarele etape: 
a) recepţionarea dosarului cu documentele solicitate și înregistrarea acestuia în modul stabilit; 
b) examinarea dosarului de acordare a mijloacelor de sprijin;  
c) autorizarea plăţilor de către Ministerul Finanțelor. 

Art. 18 să fie art. 19 – dosarele întâi sunt recepționate, apoi examinate. 
  
(2) a) – să fie exclus de aici și inclus la art. cu Recepționarea dosarelor, 
unde să fie prevăzută inclusiv respingerea recepționării, dacă dosarul nu-i 
complet. 

Articolul 19. Recepţionarea dosarelor  
(1) Dosarul se depune de către reprezentantul instituției mass-media la sediul Ministerului 

Culturii. 
(2) Dosarele instituțiilor mass-media participante în concurs trebuie să conțină următoarele 

documente de bază: 
a) documente care confirmă întrunirea criteriilor de eligibilitate prevăzute de art. 13;  
b) propunerea de proiect sau program care corespunde priorităților stabilite; 
c) dovada capacităților necesare implementării proiectului sau programului; 
d) dovada lipsei datoriilor la bugetul public național; 
e) declarații pe propria răspundere privind lipsa sancțiunilor aplicate de Consiliul 

Audiovizualului. 
 (3) După recepționare, dosarul se supune înregistrării imediate în registrul ținut de Ministerul 

Culturii. 

Art. 19 să fie 18. 
(1) – să prevadă și posibilitatea depunerii on-line, iar depunerea – la 
Secretariatul Consiliului de experți. 
(2) b) – peste tot să se opereze cu noțiunea de ”proiect”. 
 
(4) – de exclus de aici și de inclus la Procedura de examinare a dosarelor. 
La recepționare Consiliul de experți încă nu-i implicat. 
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(4) În vederea asigurării respectării condiţiilor de eligibilitate şi stabilirii autenticităţii 
documentelor din dosar, Consiliul de experți este în drept: 

a) să solicite documente suplimentare pentru confirmarea veridicităţii documentelor anexate, 
dacă există temeiuri suficiente de a presupune caracterul neveridic al acestora; 

b) să solicite autorităţilor de orice nivel informaţii referitoare la solicitant. 
Articolul 20. Termenul de examinare a dosarelor 
(1) Dosarele se examinează în funcție de complexitatea acestora, în termen de cel mult 1 lună de 

la data expirării termenului de depunere a dosarelor. 
(2) În cazuri de complexitate, termenul stabilit la alin. (1) poate fi prelungit cu 10 zile 

lucrătoare, cu înștiințarea în scris a solicitantului și publicării informației privind prelungirea 
termenului pe pagina web a Ministerului Culturii. 

(3) Rezultatele examinării dosarelor și lista instituțiilor mass-media beneficiare a mijloacelor 
de sprijin din Fond se publică pe pagina web a Ministerului Culturii în termen de 3 zile lucrătoare din 
data încheierii etapei de examinare a dosarelor.  

(1) – să fie exclus ce-i tăiat 
(2) – de redactat: În funcție de gradul de complexitate al dosarelor, 
termenul... 
 
(3) – poate, și lista participanților, nu doar a beneficiarilor 

Articolul 21. Autorizarea spre plată a mijloacelor de sprijin 
(1) Procesul de autorizare spre plată a mijloacelor de sprijin are la bază următoarele principii: 
a) asigurarea transparenţei; 
b) asigurarea tratamentului egal, imparţialităţii şi nediscriminării față de toți solicitanţii. 
 (2) Decizia de autorizare spre plată a mijloacelor de sprijin constituie temei pentru trecerea în 

contul beneficiarului a sumei.  

Art. 21 să treacă în art. 23 – achitarea doar nu se face fără autorizare. De 
unificat limbajul – ori ”ordin de plată”, ori ”trecere în cont a sumei”. 

Articolul 23. Achitarea mijloacelor de sprijin 
(1) În termen de 5 zile din data aprobării deciziei de acordare a mijloacelor de sprijin, 

Ministerul Culturii transmite spre executare ordinele de plată către Trezoreria de Stat. 
(2) Plata se va efectua în ordinea depunerii ordinelor de plată la Trezoreria de Stat, în monedă 

naţională, prin virament prin contul special trezorerial al Fondului (Ministerului Culturii). 
(3) La primirea ordinelor de plată, Trezoreria de Stat verifică: 
a) încadrarea sumelor în prevederile bugetare aprobate; 
b) concordanţa dintre denumirea și codul fiscal ale solicitantului cu datele din ordinele de plată 

depuse de Ministerul Culturii. 

(3) – probabil, e de prisos. Trezoreria ar trebui ce să facă... 

Articolul 24. Lista de interdicție a beneficiarilor mijloacelor de sprijin 
(1) Pentru prezentarea datelor false, denaturate, neveridice, dosarele solicitanţilor se declară 

neeligibile, iar solicitantul se introduce în Lista de interdicţie a beneficiarilor, gestionată de Ministerul 
Culturii, conform procedurii stabilite de Guvern; 

(2) Lista de interdicție a beneficiarilor reprezintă un registru ținut de Ministerul Culturii, ce 
cuprinde informaţiile despre solicitanţii/beneficiarii care au prezentat date neveridice, documente 
false, constatate de către Consiliul de experți, precum și despre cei care nu şi-au îndeplinit 
angajamentele asumate. 

(2) Procedura de introducere în Lista de interdicție a beneficiarilor și, după caz, de excludere 
din aceasta se stabileşte de Ministerul Culturii, la propunerea Consiliului de experți. 

Art. 24. – e listă de beneficiari sau și de solicitanți? 
(3) – se pare nebulos și cam birocratic. Poate, de stabilit condițiile în care se 
face excluderea din listă. 
 
Lista este/va fi publică? Dacă da – de prevăzut. 

Capitolul VI 
 DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

Articolul 25. Intrarea în vigoare  
Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni din ziua publicării. 
Articolul 26. Dispoziții tranzitorii 
(1) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi: 

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în 
concordanță cu prezenta lege; 

b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege; 
c) va elabora actele normative necesare executării prezentei legi; 
d) va asigura ajustarea actelor normative ale autorităților administrației publice la 

prevederile prezentei legi. 

Art. 26. – ”din ziua publicării” sau din data intrării în vigoare? 
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(2) Ministerul Culturii în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, în coordonare cu 
Consiliul de Presă din Republica Moldova, în calitate de structură națională de autoreglementare 
jurnalistică, va asigura desfășurarea procedurii de concurs și desemnarea a 5 membri ai Consiliului de 
experți, în conformitate cu prevederile prezentei legi. 

(3) Ministerul Finanțelor va prevedea în legile anuale ale bugetului de stat norme și o linie 
bugetară separată pentru transferurile din bugetul de stat în Fondul pentru susținerea dezvoltării 
instituțiilor mass-media. 

(4) În termen de 6 luni din momentul constituirii, Consiliul de experți va elabora și va prezenta 
Ministerului Culturii Regulamentul privind procedura de selecție a beneficiarilor, alocarea, distribuția 
și evaluarea utilizării mijloacelor Fondului pentru susținerea dezvoltării instituțiilor mass-media. 
 

V.State, director APEL 

14 decembrie 2022 



Propunerile API la proiectul legii cu privire la susținerea dezvoltării Mass-mediei 

Proiect Propuneri / comentarii P. Macovei 

Lege cu privire la susținerea dezvoltării instituțiilor mass-media în 
Republica Moldova 

Propun să ne gândim încă o dată la denumirea legii, de unde ”curge” și 
obiectul acesteia. Legea va susține „dezvoltarea”? Întreb asta deoarece 
am discutat la precedentele ședințe că nu se va pune accent pe 
dezvoltarea instituțională, ci pe susținerea anumitor 
produse/proiecte/genuri de jurnalism... Nu neapărat insist să înlocuim 
această noțiune din denumirea legii, doar propun să ne gândim dacă 
denumirea corespunde conținutului legii. 
A doua întrebare din denumire e despre sintagma „instituțiilor mass-
media”. Nu va însemna asta că e vorba de toate instituțiile? Scuze de 
„chițibușeală”, dar mă gândesc că poate ar fi mai ok să includem și în 
titlul&obiectul&scopul legii că e vorba de susținerea jurnalismului de 
calitate (deontologic) în Republica Moldova? ☺ 
La întrebarea care jurnalism este de calitate (deontologic) și care nu – să 
răspundă Consiliul de Presă. Adică, acest Consiliu să creeze grupuri de 
experți care vor evalua conținutul editorial al celor care vor depune 
dosare la concurs... 

Articolul 13. Criteriile de eligibilitate a instituțiilor mass-media pentru 
alocarea mijloacelor Fondului  
h) nu a fost sancționată pe parcursul ultimului an calendaristic de 
Consiliul Audiovizualului pentru încălcarea repetată a prevederilor Codului 
serviciilor media audiovizuale cu amendă de 10 mii de lei și mai mult. 

Propun să fie completat: 
h) nu a fost sancționată pe parcursul ultimului an calendaristic de 
Consiliul Audiovizualului pentru încălcarea repetată a prevederilor 
Codului serviciilor media audiovizuale cu amendă de 10 mii de lei și mai 
mult, iar în privința sa nu există decizii de constatare a încălcării 
grave a prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din 
Republica Moldova, emise de Consiliul de Presă. 

Articolul 14. Drepturile și obligațiile solicitanților și 
beneficiarilor mijloacelor de sprijin 

(3) Beneficiarii sunt obligaţi: 
 

Întrebare/propunere:  
beneficiarii trebuie să prezinte rapoarte narative și financiare de utilizare 
a surselor oferite din Fondul de susținere, nu? Corespunzător, propun să 
fie inclusă această obligație expres în textul legii – să prezinte rapoarte 
în termenele și pe modelele de formulare solicitate. 
 

Articolul 14. Drepturile și obligațiile solicitanților și 
beneficiarilor mijloacelor de sprijin 

 (4) Beneficiarul în privința căruia s-a constatat că a prezentat date 
neveridice în dosarul de participare la concurs este obligat să restituie 
mijloacele obținute și va fi inclus în Lista de interdicție a beneficiarilor, cu 
excepția cazului în care acesta notifică Ministerul Culturii cu privire la 
abaterile comise și restituie mijloacele benevol. Decizia de includere în 
Lista de interdicție a beneficiarilor poate fi contestată de instituția mass-
media în ordinea și procedura stabilite de Codul administrativ, nr.116/2018. 

 

Aici scrie „date neveridice în dosarul de participare la concurs”. Poate 
are rost să reformulăm un pic: cei care prezintă dosare încă nu sunt 
beneficiari, iar datele neveridice ar putea fi prezentate nu doar în dosarul 
de participare, ci și în rapoartele naratv/finaciar... Propun să completăm 
acest articol.  

Articolul 16. Consiliul de experți 
(1) Revocarea membrului Consiliului de experți se face prin ordinul 

Ministrului Culturii, la propunerea a cel puțin trei dintre membrii Consiliului, 
în cazul constatării uneia din următoarele circumstanțe: 

Consiliul de experți va fi din 7 persoane. Propun să înlocuim aici, în loc 
de „la propunerea a cel puțin trei dintre membrii Consiliului” să fie „la 
propunerea a cel puțin patru dintre membrii Consiliului” 



 

Articolul 19. Recepţionarea dosarelor  
e) declarații pe propria răspundere privind lipsa sancțiunilor aplicate 

de Consiliul Audiovizualului. 
 

De completat: 
e) declarații pe propria răspundere privind lipsa sancțiunilor aplicate 

de Consiliul Audiovizualului și lipsa deciziilor Consiliului de 
Presă care vizează instituția mass-media solicitantă. 

 

 Întrebări: 
Nu cred că achitarea mijloacelor aprobate trebuie să se facă integral. 
Cred că ar trebuie scris în lege (sau specificat că în Regulament) că 
Consiliul stabilește tranșele și aprobă formulare de raportare, 
elaborate de Secretariat. 
- Cum rămâne cu potențialele conflicte de interese ale membrilor 
Consiliului de experți? Părerea mea este că ar trebui un articol special 
despre asta. Nu cred că este ok să „blocăm” accesul în Consiliu a unor 
actuali experți media sau chiar și jurnaliști/redactori/proprietari media, iar 
instituțiile media afiliate acestora sau la care activează să depună 
dosare. Dar trebuie norme clare și stricte de declarare și gestionare a 
unor potențiale conflicte de interese. 

 

Sunt de acord cu majoritatea propunerilor APEL, cu excepția: 

- Articolul 2. Scopul legii – cred că trebuie specificat clar că investigațiile jurnalistice să fie în problemele de interes 

- Consider că trebuie să existe neapărat o listă a interdicțiilor, însă includerea în această listă să nu fie pentru totdeauna, ci, de exemplu, pentru 3 ani. 

 

Petru Macovei, API 

14.12.2022 
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Comentariile APEL la Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Centrul de Comunicare Strategică 

proiect sugestii 
I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Statutul Instituţiei Publice Centrul de Comunicare Strategică în continuare – Statut) 

reglementează misiunea, principiile, domeniile de activitate, atribuțiile, drepturile și obligațiile 

Instituţiei Publice Centrul de Comunicare Strategică (în continuare – Centrul), precum şi 

organizarea activității acesteia. 

2. Fondator al Instituției Publice Centrul de Comunicare Strategică este Guvernul, care 

deleagă exercitarea funcției de fondator Cancelariei de Stat (în continuare – fondator). 

3. Centrul este persoană juridică de drept public, la autogestiune, care dispune de ștampilă 

cu Stema de Stat a Republicii Moldova, denumire în limba română şi conturi trezoreriale. Sediul 

Centrului este situat în municipiul Chişinău. 

4. Centrul îşi desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile actelor normative ale 

Republicii Moldova, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi cu 

prezentul Statut. 

5. În scopul realizării atribuțiilor de identificare, prevenire și combatere a dezinformării 

în spațiul informațional public, autoritățile și instituțiile statului sunt obligate să asigure 

Centrului suportul solicitat. 

1. Fondatorul Instituției Publice Centrul de Comunicare Strategică 

este Guvernul Republicii Moldova, care deleagă exercitarea funcției de 

fondator Cancelariei de Stat (în continuare – fondator).   

2. Statutul Instituţiei Publice Centrul de Comunicare Strategică (în 

continuare – Statut) stabilește misiunea, principiile, domeniile de 

activitate, atribuțiile, drepturile și obligațiile Instituţiei Publice Centrul de 

Comunicare Strategică (în continuare – Centrul), precum şi organizarea 

activității acesteia. 

3. Centrul este persoană juridică de drept public, la autogestiune, 

care dispune de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, denumire 

în limba română şi conturi trezoreriale. Sediul Centrului este situat în 

municipiul Chişinău. 

4. Centrul îşi desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile 

actelor normative ale Republicii Moldova, tratatele internaţionale la care 

Republica Moldova este parte, precum şi cu prezentul Statut. 

            5. În scopul realizării atribuțiilor referitoare la combaterea 
dezinformării, autoritățile și instituțiile statului sunt obligate să asigure 
Centrului suportul solicitat. 
(Logica: întâi Centru este fondat, apoi are Statut) 

II. MISIUNEA, PRINCIPIILE, DOMENIILE DE ACTIVITATE,  

ATRIBUȚIILE, DREPTURILE ȘI OBLIGAȚILE 

6. Centrul are misiunea de a implementa politica statului, de a coordona şi de a organiza 

activităţile orientate spre asigurarea comunicării strategice și combaterea dezinformării la nivel 

național. 

7. Centrul îşi desfășoară activitatea în baza principiilor legalității, transparenței, 

respectării drepturilor şi libertăţilor omului, protejării intereselor statului, independenței și 

imparțialității, neutralităţii politice, cooperării, integrității profesionale şi autoadministrării. În 

activitatea sa, Centrul va evita apariția conflictelor de interese. 

8. Domeniile de activitate ale Centrului sunt următoarele: 

1) elaborarea unui ansamblu coordonat de acţiuni şi iniţiative (comunicare strategică), ce 

au drept scop transmiterea informaţiilor veridice către publicul larg, astfel încât autoritățile și 

instituțiile statului să-şi realizeze sarcinile în interesul naţional; 

2) dezvoltarea mecanismelor de comunicare strategică la nivel naţional și asigurarea 

capacităţii de comunicare strategică a autorităţilor și instituțiilor statului; 

3) realizarea unor acțiuni și strategii coordonate de comunicare guvernamentală, în scopul 

realizării intereselor naţionale ale Republicii Moldova, precum și a contribui prin reacții prompte 

la campaniile de dezinformare și activitățile hibride; 

6. Centrul are misiunea de a implementa politica statului în vederea 
asigurării comunicării strategice orientate spre combaterea dezinformării 
la nivel național. 
7. Centrul îşi desfășoară activitatea în baza principiilor legalității, 

transparenței, respectării drepturilor şi libertăţilor omului, protejării 

intereselor statului, independenței și imparțialității, neutralităţii politice, 

cooperării, integrității profesionale şi autoadministrării. În activitatea sa, 

Centrul va evita apariția conflictelor de interese. (Legislația existentă și așa 

obligă la evitarea conflictelor de interese) 

8. Domeniile de activitate ale Centrului sunt: 

1) constituirea și dezvoltarea mecanismelor de comunicare strategică la 

nivel naţional; și asigurarea capacităţii de comunicare strategică a 

autorităţilor și instituțiilor statului; 

2)  colectarea, analiza și generalizarea informațiilor relevante și 
transmiterea acestora către autorități și instituții ale statului, precum și 
către publicul larg; 
3) elaborarea și punerea în practică a unor strategii de comunicare 
guvernamentală în scopul realizării intereselor naționale ale statului 
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4) identificarea, prevenirea și combaterea dezinformării prin comunicarea strategică. 

9. Pentru realizarea misiunii sale, Centrul exercită următoarele atribuții: 

1) monitorizează sistematic informațiile și conținuturile din spațiul informațional public, 

exceptând spațiul audiovizual, și, în funcție de rezultatele monitorizării, elaborează și pune în 

practică acțiuni și măsuri de răspuns pentru prevenirea şi combaterea dezinformării prin 

comunicarea strategică; 

2) implementează metodologiile și instrucțiunile orientate spre identificarea, prevenirea 

şi combaterea dezinformării, elaborate de Consiliul coordonator pentru asigurarea securității 

informaționale, creat în baza Hotărârii Guvernului nr.467/2022; 

3) elaborează un sistem integrat de evaluare și reacție promptă la amenințările asupra 

spațiului informațional public; 

4) coordonează activitatea autorităţilor și instituțiilor statului, inclusiv a celor autonome, 

pe dimensiunea prevenirii și combaterii dezinformării prin comunicarea strategică; 

5) asigură dezvoltarea capacităților de comunicare strategică a autorităților și instituțiilor 

statului; 

6) emite, în limita competenței sale, recomandări privind înlăturarea cauzelor şi 

condiţiilor care contribuie la crearea sau răspândirea dezinformării; 

7) înaintează autorităţilor și instituțiilor statului sau persoanelor fizice şi juridice, 

indiferent de tipul de proprietate, solicitări privind lichidarea informațiilor ce reprezintă 

dezinformare; 

8) participă la dezvoltarea și implementarea documentelor de politici în domeniul 

securității informaționale a Republicii Moldova, în special în partea ce vizează măsurile de 

prevenire și combatere a dezinformării prin comunicarea strategică; 

9) elaborează și dezvoltă metodologii de identificare a materialelor informaționale 

amenințătoare, cu caracter manipulatorii sau care reprezintă dezinformare; 

10) promovează interacțiunea și activitățile comune dintre societatea civilă cu autoritățile 

și instituțiile statului în procesul de prevenire și combatere a dezinformării; 

11) organizează și participă la evenimente informaționale și educaționale pe probleme de 

creștere a gradului de conștientizare a amenințărilor de dezinformare prin crearea de conținut 

explicativ; 

12) elaborează instrucțiuni, ghiduri sau alte materiale analitico-științifice privind 

prevenirea și combaterea dezinformării, inclusiv prin analiza experienței altor state sau 

organizații internaționale; 

13) elaborează planuri strategice și rapoarte de activitate anuale, care se publică pe pagina 

web oficială a Centrului. 

10. Pentru realizarea atribuțiilor sale, Centrul are dreptul: 

1) să înainteze Guvernului propuneri de modificare a cadrului normativ în domeniu; 

vizând eliminarea riscurilor generate de dezinformare și de amenințări 
hibride; 
4) fortificarea mecanismelor de comunicare strategică pentru 
identificarea, evaluarea, prevenirea și combaterea dezinformării. 
9. Pentru realizarea misiunii sale, Centrul exercită următoarele atribuții: 

1) elaborează și pune în practică mecanisme de monitorizare a spațiului 
informațional public în scopul identificării și contracarării mesajelor, 
narațiunilor, comunicărilor, indiferent de originea acestora, care 
reprezintă ori pot reprezenta amenințări pentru securitatea 
informațională a statului; 
2) elaborează și pune în practică un sistem de reacție promptă și 
corespunzătoare la amenințările identificate; 
3) contribuie la dezvoltarea capacităților de comunicare strategică a 
autorităților și instituțiilor statului; 
4) cooperează cu instituțiile statului în probleme de comunicare strategică; 
5) coordonează activitatea autorităţilor și instituțiilor statului, inclusiv a 

celor autonome, pe dimensiunea prevenirii și combaterii dezinformării prin 

comunicarea strategică; 

6) contribuie la dezvoltarea și implementarea de politici în domeniul 

securității informaționale a Republicii Moldova, în special, care vizează 

măsurile de prevenire și combatere a dezinformării prin comunicarea 

strategică; 

7) promovează interacțiunea dintre societatea civilă cu autoritățile și 

instituțiile statului în procesul de prevenire și combatere a dezinformării; 

8) organizează și promoveaază acțiuni informaționale și educaționale de 

creștere a gradului de conștientizare a amenințărilor pe care le reprezintă 

dezinformarea; 

9) elaborează instrucțiuni, ghiduri, materiale analitico-științifice și 

explicative  privind prevenirea și combaterea dezinformării, inclusiv prin 

analiza experienței altor state sau organizații internaționale; 

10) emite, în limita competenței sale, recomandări privind înlăturarea 

cauzelor şi condiţiilor care contribuie la apariția și răspândirea 

dezinformării; 

11) înaintează autorităţilor și instituțiilor statului sau persoanelor fizice şi 

juridice, indiferent de tipul de proprietate, recomandări și/sau solicitări 

privind lichidarea informațiilor ce reprezintă amenințări la securitatea 

statului; 

12) asigură transparența propriei activități. 
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2) să solicite, conform actelor normative, şi să primească gratuit, de la autorităţile și 

instituțiile statului, de la alte persoane juridice, indiferent de tipul de proprietate, 

documentele, datele și informaţiile necesare; 

3) să utilizeze baze de date ale statului, sisteme de comunicații, rețelele speciale de 

comunicații, alte instrumente tehnice necesare, precum și să achiziționeze mijloace tehnice 

necesare, inclusiv softuri specializate de monitorizare; 

4) să acceseze resursele şi sistemele informaţionale de stat deținute de alte autorităţi 

ale administraţiei publice sau structuri organizaționale din domeniul lor de competenţă 

conform actelor normative; 

5) să dispună, să folosească şi să administreze bunuri şi fonduri de asistenţă financiară 

şi tehnică de la partenerii de dezvoltare şi din alte surse neinterzise de cadrul normativ 

existent; 

6) să încheie acorduri de cooperare cu instituţii sau organizații internaţionale, în 

vederea atragerii expertizei necesare şi asistenţei externe pentru implementarea atribuțiilor 

şi asigurarea funcţionalităţii Centrului; 

7) să colaboreze și stabilească relații de parteneriat cu autoritățile, instituțiile și 

organizațiile internaționale ce au mandat similar; 

8) să creeze grupuri de experți, specialiști și reprezentanți ai autorităților / instituțiilor 

statului și ai societății civile pentru studierea problemelor ce vizează prevenirea și combaterea 

dezinformării; 

9) să atragă specialiști și să contracteze servicii de la persoane fizice şi juridice, 

rezidente sau nerezidente, în vederea realizării atribuțiilor ce decurg din cadrul normativ, în 

limitele mijloacelor financiare aprobate în acest scop; 

10) să încheie contracte cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, cu 

partenerii de dezvoltare şi/sau donatorii, cu furnizorii şi beneficiarii de bunuri şi servicii; 

11) să colaboreze și să stabilească relații de parteneriat cu organizațiile din societatea 

civilă sau mediul academic, cu experiență relevantă în domeniile proprii de activitate; 

12) să inițieze mecanisme de prevenire și combatere a dezinformării la nivel național 

prin asigurarea unei cooperări cu marele companii tech (ex. META, YouTube, Telegram, etc) 

și, respectiv, să co-participe la stabilirea rigorilor de prevenire și combatere a dezinformării 

pe platformele de socializare și să solicite companiilor din domeniu să întreprindă măsuri 

pro-active de moderare a conținutului, blocarea conturilor și respectiv contracararea 

acțiunilor maligne; 

13) să participe la dialoguri structurate pe probleme de identificare, prevenire și 

combatere a dezinformării, desfășurate între Republica Moldova și organizațiile 

internaționale și/sau alte state; 

14) să organizeze conferințe, seminare sau alte evenimente tematice; 

15) să posede, să utilizeze şi să administreze patrimoniul în conformitate cu domeniile 

de activitate ale Centrului şi prevederile cadrului normativ; 

 

 

 

 

 

10. Pentru realizarea atribuțiilor sale, Centrul are dreptul: 

 

11) să colaboreze și să stabilească relații de parteneriat cu organizațiile din 

societatea civilă sau din mediul academic, cu experiență relevantă în 

domeniile proprii de activitate; 

12) să inițieze și să dezvolte relații de cooperare cu marele companii tech 

(ex. META, YouTube, Telegram, etc) în vederea prevenirii și combaterii 

dezinformării pe platformele de socializare;   
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16) să beneficieze de servicii de consultanţă, de studii şi asistenţă de specialitate din 

ţară sau din străinătate, şi să beneficieze de programe de formare şi perfecţionare 

profesională pentru personalul său. 

17) să dispună de alte drepturi ce decurg din prevederile prezentului statut sau ale altor 

actele normative; 

11. Centrul are următoarele obligaţii: 

1) să asigure suportul informaţional şi analitic necesar autorităților și instituțiilor 

statului în procesul de identificare, prevenire și combatere a dezinformării; 

2) să ofere informaţii publicului larg despre activitatea sa şi proiectele implementate; 

3) să întocmească şi să prezinte, la solicitare, Guvernului şi Consiliului coordonator 

pentru asigurarea securității informaționale rapoarte semestriale şi anuale privind realizarea 

atribuțiilor și implementarea proiectelor; 

4) să utilizeze şi să administreze conform destinaţiei şi în corespundere cu prevederile 

actelor normative patrimoniul Centrului; 

5) să asigure gestionarea sistemelor informaţionale specializate în monitorizarea 

programelor şi proiectelor implementate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Centrul are următoarele obligaţii: 

2) să ofere informaţii publicului larg despre activitatea sa şi 

proiectele implementate; 

3) să întocmească şi să prezinte, la solicitare, Guvernului şi 

Consiliului coordonator pentru asigurarea securității informaționale 

rapoarte semestriale şi anuale privind realizarea atribuțiilor sale și 

implementarea proiectelor; 

 

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CENTRULUI 

12. Fondatorul exercită următoarele funcţii: 

1) aprobă structura, organigrama și efectivul-limită al Centrului; 

2) selectează candidaturi pentru funcția de director şi le propune Guvernului spre 

numire; 

3) aprobă acordarea în locaţiune, leasing sau darea în folosinţă a bunurilor aflate în 

gestiunea Centrului; 

4) examinează alte probleme ce ţin de activitatea Centrului, inclusiv cele prevăzute de 

actele normative, şi prezintă Guvernului recomandări de fortificare a activităţii Centrului; 

5) confirmă entitatea de audit extern şi stabileşte onorariul acesteia; 

13. Activitatea executivă a Centrului este condusă de către director. Directorul este numit 

în funcție de Guvern pentru un mandat de cinci ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia. 

14. Poate candida la funcţia de director al Centrului persoana care întruneşte cumulativ 

următoarele cerinţe: 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

b) deţine diplomă de licenţă sau echivalentă cu aceasta şi are experienţă de cel puţin 5 ani 

în domeniul audiovizualului, al comunicării şi jurnalismului, al ştiinţei şi cercetării, al dreptului, 

al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, al publicităţii, precum şi al evaluării şi 

managementului de risc. 

c) cunoaşte prevederile legislaţiei naţionale şi ale Uniunii Europene, precum şi bunele 

practici internaţionale în domeniul audiovizualului sau în domeniile conexe; 
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d) cunoaşte limba română şi cel puţin o limbă de circulaţie internaţională; 

e) nu are calitatea de membru de partid şi/sau de afiliat politic; 

f) are o reputaţie profesională ireproşabilă, confirmată prin cel puţin două scrisori de 

recomandare; 

g) nu este privată de dreptul de a ocupa o funcţie publică prin hotărâre judecătorească 

definitivă; 

h) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau o funcţie de demnitate publică, ce 

derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. 

15. Directorul exercită funcţii de conducere şi gestionează activitatea executivă a 

Centrului. În acest sens, directorul Centrului: 

1) conduce și organizează activitatea Centrului, precum şi consolidează capacităţile 

funcţionale ale acestuia; 

2) este responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor Centrului; 

3) asigură elaborarea şi înaintarea către fondator a propunerilor de politici publice şi 

proiecte de acte normative necesare pentru realizarea misiunii Centrului; 

4) reprezintă Centrul în relaţiile cu autorităţile și instituțiile statului, organizaţiile şi 

instituţiile naţionale şi internaţionale, instituţiile donatoare care asigură suport asigurarea 

funcţionalităţii Centrului, cu alte persoane juridice sau fizice, beneficiarii de programe şi proiecte 

etc.; 

5) asigură elaborarea proiectului de buget al Centrului şi îl prezintă pentru coordonare 

fondatorului; 

6) acordă suport fondatorului la elaborarea structurii, organigramei şi efectivului-limită 

ale Centrului; 

7) aprobă regulamentele interne ale Centrului, precum şi fişele de post pentru personalul 

acestora conform statelor de personal; 

8) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu personalul 

Centrului în condiţiile prevederilor normative în domeniul muncii; 

9) poartă răspundere personală pentru deciziile luate în activitatea Centrului; 

10) asigură integritatea, menţinerea şi administrarea eficientă a patrimoniului Centrului 

în conformitate cu prevederile actelor normative; 

11) asigură transparenţa în activitate, inclusiv prin plasarea pe pagina web oficială a 

Oficiului Centrului a raportului anual la sfârşitul fiecărui an de gestiune; 

12) organizează sistemul de control intern managerial, precum şi funcţia de audit intern 

în cadrul Oficiului; 

13) coordonează şi asigură evidenţa contabilă, prezentarea rapoartelor către autorităţile 

abilitate şi dezvăluirea informaţiei în conformitate cu prezentul Statut şi actele normative; 

14) exercită alte sarcini referitoare la activitatea Centrului, care rezultă din cadrul 

normativ existent. 
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16. Directorul este asistat de un director adjunct, care este numit în funcţie de către 

director. Directorul adjunct se subordonează directorului, exercitând sarcinile, atribuţiile şi 

obligaţiile de funcţie stabilite de către acesta. 

17. În lipsa directorului, atribuţiile acestuia sunt exercitate de către directorul adjunct, 

conform ordinului emis de către director. 

18. Angajaţii Oficiului Centrului sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea oricăror date 

şi informaţii de serviciu, care, în conformitate cu legislaţia sunt declarate confidenţiale. Clauza 

de confidenţialitate se include în contractul de muncă încheiat cu angajatul Centrului în 

condiţiile Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003. 

19. Activitatea Centrului poate fi supusă auditului extern în conformitate cu prevederile 

actelor normative. 

20. În activitățile de identificare, prevenire și combatere a dezinformării, Centrul 

expediază şi recepţionează informaţii, date şi documente, realizează schimbul de informaţii şi 

documente, din oficiu sau la solicitare, cu autorităţile străine şi/sau internaţionale competente 

din domeniul securității spațiului informațional, indiferent de statutul acestora, pe principii de 

reciprocitate sau în baza acordurilor de colaborare, cu condiţia respectării standardelor naţionale 

şi internaţionale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. 

IV. FINANŢAREA ŞI PATRIMONIUL 

21. Finanţarea activităţii Centrului se efectuează din: 

1) alocările de la bugetul de stat; 

2) mijloacele financiare alocate de către finanţatori, inclusiv prin programe de asistență 

financiară externă; 

3) alte surse neinterzise de cadrul normativ existent. 

22. Mijloacele financiare nevalorificate pe parcursul anului curent, cu excepţia celor 

alocate de fondator, se raportează spre utilizare în anul următor, conform devizului de cheltuieli, 

aprobat pentru anul respectiv. 

23. Bunurile Centrului se constituie din bunurile procurate şi donate în conformitate cu 

actele normative. 

24. Achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii se efectuează în conformitate cu actele 

normative ale Republicii Moldova, cu excepţia achiziţiilor realizate conform prevederilor 

acordurilor de asistenţă, dacă acordurile prevăd astfel de cerinţe. 

 

25. Condiţiile de salarizare a personalului Centrului se stabilesc în conformitate cu 

Hotărârea Guvernului nr.743/2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu 

autonomie financiară. 

 

 

Asociația Presei Electronice, 22.12.2022 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130600&lang=ro
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proiect 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la organizarea şi funcţionarea  

Instituţiei Publice Centrul de Comunicare Strategică 

 

 

În vederea dezvoltării mecanismelor de comunicare strategică și combatere a dezinformării la nivel național și în temeiul articolului 7 litera b) din 

Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), cu modificările ulterioare, Guvernul: 

HOTĂRĂȘTE 

 

1. Se constituie Instituția Publică Centrul de Comunicare Strategică. 

 

2. Se aprobă statutul Instituției Publice Centrul de Comunicare Strategică, conform anexei; 

 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

 

Anexa 

la Hotărârea Guvernului nr.____ / 2022 

 

 

STATUTUL 

Instituţiei Publice Centrul de Comunicare Strategică 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Statutul Instituţiei Publice Centrul de Comunicare Strategică în continuare – Statut) reglementează misiunea, principiile, domeniile de activitate, 

atribuțiile, drepturile și obligațiile Instituţiei Publice Centrul de Comunicare Strategică (în continuare – Centrul), precum şi organizarea activității acesteia. 

2. Fondator al Instituției Publice Centrul de Comunicare Strategică este Guvernul, care deleagă exercitarea funcției de fondator Cancelariei de Stat 

(în continuare – fondator). 

3. Instituția publică „Centrul de Comunicare Strategică” dispune de denumire în limba română. Denumirea completă a instituției este Instituția 

publică „Centrul de Comunicare Strategică”, iar cea prescurtată – I.P. „__”.  Denumirea în limba engleză a Centului este „____” și denumirea abreviată – 

„___”. 

 

3. Centrul este persoană juridică de drept public, la autogestiune, care dispune de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, denumire în limba 

română şi deține conturi bancare în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor . Sediul Centrului este situat în municipiul Chişinău. 

A comentat [T1]: Urmează a fi completat cu un pct. care 
ar stabili care este scopul activității IP. 

A comentat [T2]: Se propune următoarea redacție: 
Cancelaria de Stat va exercita în numele Guvernului funcția 
de fondator al Instituției Publice „Centrul de Comunicare 
Strategică” 
 

A comentat [T3]: Nu este clar ce presupune activitatea IP 
pe principiul autogestiunii și cum va fi finanțată aceasta? 
Principiul autogestiunii presupune ca o parte din bugetul IP 
să se formeze  din veniturile obținute din surse proprii (de 
ex. prestarea serviciilor). Coroborat cu pct. 21, rezultă că 
Centrul poate fi doar IP bugetară, respectiv finanțarea va fi 
doar din bugetul de stat, prin intermediul fondatorului, iar 
salarizarea se va efectua conform Legii nr. 270/2018 privind 
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Mai mult, 
raportarea financiară se va efectua conform Legii nr. 
181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-
fiscale. 
 

Șters: conturi trezoreriale
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4. Centrul îşi desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile actelor normative ale Republicii Moldova, tratatele internaţionale la care Republica 

Moldova este parte, precum şi cu prezentul Statut. 

5. În scopul realizării atribuțiilor de identificare, prevenire și combatere a dezinformării în spațiul informațional public, autoritățile și instituțiile 

statului sunt obligate să asigure Centrului suportul solicitat. 

 

II. MISIUNEA, PRINCIPIILE, DOMENIILE DE ACTIVITATE,  

ATRIBUȚIILE, DREPTURILE ȘI OBLIGAȚILE 

6. Centrul are misiunea de a implementa politica statului, de a coordona şi de a organiza activităţile orientate spre asigurarea comunicării strategice 

și combaterea dezinformării la nivel național. 

7. Centrul îşi desfășoară activitatea în baza principiilor legalității, transparenței, respectării drepturilor şi libertăţilor omului, protejării intereselor 

statului, independenței și imparțialității, neutralităţii politice, cooperării, integrității profesionale şi autoadministrării. În activitatea sa, Centrul va evita 

apariția conflictelor de interese. 

8. Domeniile de activitate ale Centrului sunt următoarele: 

1) elaborarea unui ansamblu coordonat de acţiuni şi iniţiative (comunicare strategică), ce au drept scop transmiterea informaţiilor veridice către 

publicul larg, astfel încât autoritățile și instituțiile statului să-şi realizeze sarcinile în interesul naţional; 

2) dezvoltarea mecanismelor de comunicare strategică la nivel naţional și asigurarea capacităţii de comunicare strategică a autorităţilor și instituțiilor 

statului; 

3) realizarea unor acțiuni și strategii coordonate de comunicare guvernamentală, în scopul realizării intereselor naţionale ale Republicii Moldova, 

precum și a contribui prin reacții prompte la campaniile de dezinformare și activitățile hibride; 

4) identificarea, prevenirea și combaterea dezinformării prin comunicarea strategică. 

9. Pentru realizarea misiunii sale, Centrul exercită următoarele atribuții: 

1) monitorizează sistematic informațiile și conținuturile din spațiul informațional public, exceptând spațiul audiovizual, și, în funcție de rezultatele 

monitorizării, elaborează și pune în practică acțiuni și măsuri de răspuns pentru prevenirea şi combaterea dezinformării prin comunicarea strategică; 

2) implementează metodologiile și instrucțiunile orientate spre identificarea, prevenirea şi combaterea dezinformării, elaborate de Consiliul 

coordonator pentru asigurarea securității informaționale, creat în baza Hotărârii Guvernului nr.467/2022; 

3) elaborează un sistem integrat de evaluare și reacție promptă la amenințările asupra spațiului informațional public; 

4) coordonează activitatea autorităţilor și instituțiilor statului, inclusiv a celor autonome, pe dimensiunea prevenirii și combaterii dezinformării prin 

comunicarea strategică; 

5) asigură dezvoltarea capacităților de comunicare strategică a autorităților și instituțiilor statului; 

6) emite, în limita competenței sale, recomandări privind înlăturarea cauzelor şi condiţiilor care contribuie la crearea sau răspândirea dezinformării; 

7) înaintează autorităţilor și instituțiilor statului sau persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate, solicitări privind lichidarea 

informațiilor ce reprezintă dezinformare; 

8) participă la dezvoltarea și implementarea documentelor de politici în domeniul securității informaționale a Republicii Moldova, în special în partea 

ce vizează măsurile de prevenire și combatere a dezinformării prin comunicarea strategică; 

9) elaborează și dezvoltă metodologii de identificare a materialelor informaționale amenințătoare, cu caracter manipulatorii sau care reprezintă 

dezinformare; 

10) promovează interacțiunea și activitățile comune dintre societatea civilă cu autoritățile și instituțiile statului în procesul de prevenire și combatere 

a dezinformării; 

A comentat [T4]: Formularea voalată a textului urmează a 
fi revizuită... Nu este clar cum ar putea fi obligate, prin HG, 
unele autorități publice (de ex. Parlamentul, Curtea de 
Conturi, CA, SIS, PG, etc) să asigure nu se știe ce fel de suport 
(de ex. care ar putea depăși câmpul legal). 
 

A comentat [T5]: Politica statului în acest sens trebuie 
statuată într-un act normativ. Pentru a fi implementată o 
politică, ea trebuie mai întâi să fie reglementată undeva. 
 
Urmează a fi definit rolul și scopul fundamental al Instituției 
în sistemul instituțional al administrației publice, pornind de 
la contribuirea necesităților prin realizarea funcțiilor de bază 
în domeniile de competență de care este responsabilă. 
 

A comentat [T6]: Este necesar ca fiecare principiu inserat 
în acest punct să fie definit pentru a exclude orice 
interpretări eronate. 

A comentat [T7]: Din moment ce este fondat de CS, 
fondatorul este cel care desemnează, revocă din funcție 
președintele și membrii consiliului de administrație, numește 
și eliberează din funcției directorul și directorul și adjunctul 
IP, stabilește componența numerică și nominală a consiliului 
de administrație; stabilește mărimea/limita maximă a ...

A comentat [T8]: Conform Codului civil, fondatorul 
monitorizează activitatea IP, precum și exercită calitatea și 
drepturile de administrator al bunurilor proprietate publică a ...

A comentat [T9]: Este necesar a fi determinate și 
enumerate domeniile de activitate specifice ale Centrului și ...

A comentat [T10]: Aceste nu sunt domenii de activitate, 
dar acțiuni care urmează a fi întreprinse, ...

A comentat [T11]: Ar trebuie să rezulte din Legea cu 
privire la Guvern, ca politică a statului, altfel nu are suport 
legal. 

A comentat [T12]: Urmează a fi revizuit textul deoarece la 
moment această funcție o are SIS 

A comentat [T13]: HG 467/2022 nu prevede elaborarea 
unor astfel de metodologii. 

A comentat [T14]: Se cere o claritate deoarece activitatea 
instituțiilor autonome este reglementată prin lege. 
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11) organizează și participă la evenimente informaționale și educaționale pe probleme de creștere a gradului de conștientizare a amenințărilor de 

dezinformare prin crearea de conținut explicativ; 

12) elaborează instrucțiuni, ghiduri sau alte materiale analitico-științifice privind prevenirea și combaterea dezinformării, inclusiv prin analiza 

experienței altor state sau organizații internaționale; 

13) elaborează planuri strategice și rapoarte de activitate anuale, care se publică pe pagina web oficială a Centrului. 

10. Pentru realizarea atribuțiilor sale, Centrul are dreptul: 

1) să înainteze Guvernului propuneri de modificare a cadrului normativ în domeniu; 

2) să solicite, conform actelor normative, şi să primească gratuit, de la autorităţile și instituțiile statului, de la alte persoane juridice, indiferent de 

tipul de proprietate, documentele, datele și informaţiile necesare; 

3) să utilizeze baze de date ale statului, sisteme de comunicații, rețelele speciale de comunicații, alte instrumente tehnice necesare, precum și să 

achiziționeze mijloace tehnice necesare, inclusiv softuri specializate de monitorizare; 

4) să acceseze resursele şi sistemele informaţionale de stat deținute de alte autorităţi ale administraţiei publice sau structuri organizaționale din 

domeniul lor de competenţă conform actelor normative; 

5) să dispună, să folosească şi să administreze bunuri şi fonduri de asistenţă financiară şi tehnică de la partenerii de dezvoltare şi din alte surse 

neinterzise de cadrul normativ existent; 

6) să încheie acorduri de cooperare cu instituţii sau organizații internaţionale, în vederea atragerii expertizei necesare şi asistenţei externe pentru 

implementarea atribuțiilor şi asigurarea funcţionalităţii Centrului; 

7) să colaboreze și stabilească relații de parteneriat cu autoritățile, instituțiile și organizațiile internaționale ce au mandat similar; 

8) să creeze grupuri de experți, specialiști și reprezentanți ai autorităților / instituțiilor statului și ai societății civile pentru studierea problemelor 

ce vizează prevenirea și combaterea dezinformării; 

9) să atragă specialiști și să contracteze servicii de la persoane fizice şi juridice, rezidente sau nerezidente, în vederea realizării atribuțiilor ce 

decurg din cadrul normativ, în limitele mijloacelor financiare aprobate în acest scop; 

10) să încheie contracte cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, cu partenerii de dezvoltare şi/sau donatorii, cu furnizorii şi 

beneficiarii de bunuri şi servicii; 

11) să colaboreze și să stabilească relații de parteneriat cu organizațiile din societatea civilă sau mediul academic, cu experiență 

relevantă în domeniile proprii de activitate; 

12) să inițieze mecanisme de prevenire și combatere a dezinformării la nivel național prin asigurarea unei cooperări cu marele companii tech (ex. 

META, YouTube, Telegram, etc) și, respectiv, să co-participe la stabilirea rigorilor de prevenire și combatere a dezinformării pe platformele de socializare 

și să solicite companiilor din domeniu să întreprindă măsuri pro-active de moderare a conținutului, blocarea conturilor și respectiv contracararea 

acțiunilor maligne; 

13) să participe la dialoguri structurate pe probleme de identificare, prevenire și combatere a dezinformării, desfășurate între Republica Moldova 

și organizațiile internaționale și/sau alte state; 

14) să organizeze conferințe, seminare sau alte evenimente tematice; 

15) să posede, să utilizeze şi să administreze patrimoniul în conformitate cu domeniile de activitate ale Centrului şi prevederile cadrului normativ; 

16) să beneficieze de servicii de consultanţă, de studii şi asistenţă de specialitate din ţară sau din străinătate, şi să beneficieze de programe de 

formare şi perfecţionare profesională pentru personalul său. 

17) să dispună de alte drepturi ce decurg din prevederile prezentului statut sau ale altor actele normative; 

11. Centrul are următoarele obligaţii: 

A comentat [T15]: De exclus pentru că oricum aceasta se 
realizează prin Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de 
date și interoperabilitate.   

A comentat [T16]: Idem. 
platforma de interoperabilitate – sistem informațional 
destinat asigurării schimbului de date între sistemele 
informaționale deținute de participanții la schimbul de date;  
 
schimb de date – punere la dispoziție a datelor de către 
furnizori de date și consum al datelor de către consumatori 
de date sau transmitere a datelor dintr-un sistem 
informațional către un alt sistem informațional, în baza unor 
cereri individuale pentru schimb de date, cu sau fără 
adaptarea datelor, prin intermediul platformei de 
interoperabilitate;  

A comentat [T17]: Aceasta este deja posibil prin Legea nr. 
142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.   

A comentat [T18]: Urmează a divizat în 2 subpct. 
5) să posede, să utilizeze și să administreze patrimoniul în 
conformitate cu scopurile sale de activitate; 
6) să administreze fonduri de asistență financiară și tehnică 
externă; 

A comentat [T19]: Urmează a fi exclus, deoarece este deja 
prevăzut la subpct.5) 
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1) să asigure suportul informaţional şi analitic necesar autorităților și instituțiilor statului în procesul de identificare, prevenire și combatere a 

dezinformării; 

2) să ofere informaţii publicului larg despre activitatea sa şi proiectele implementate; 

3) să întocmească şi să prezinte, la solicitare, Guvernului şi Consiliului coordonator pentru asigurarea securității informaționale rapoarte 

semestriale şi anuale privind realizarea atribuțiilor și implementarea proiectelor; 

4) să utilizeze şi să administreze conform destinaţiei şi în corespundere cu prevederile actelor normative patrimoniul Centrului; 

5) să asigure gestionarea sistemelor informaţionale specializate în monitorizarea programelor şi proiectelor implementate. 

 

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CENTRULUI 

 

12. Fondatorul exercită următoarele funcţii: 

1) aprobă structura, organigrama, efectivul-limită și regulamentul cu privire la salarizarea personalului Centrului; 

2) selectează candidaturi pentru funcția de director şi le propune Guvernului spre numire; 

3) coordonează planurile, programele și proiectul bugetului Centrului; 

4) stabilește mărimea/limita maximă a mijloacelor suplimentare, inclusiv a fondurilor donatorilor şi creditelor, pentru asigurarea activității 

Instituției 

5) aprobă acordarea în locaţiune, leasing sau darea în folosinţă a bunurilor aflate în gestiunea Centrului; 

6) examinează alte probleme ce ţin de activitatea Centrului, inclusiv cele prevăzute de actele normative, şi prezintă Guvernului recomandări de 

fortificare a activităţii Centrului; 

7) confirmă entitatea de audit extern şi stabileşte onorariul acesteia; 

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI 

8. Consiliul este organul colegial de conducere a Centrului, care supraveghează activitatea directorului și funcționarea Centrului și adoptă 

decizii în acest sens.  

9. Consiliul exercită următoarele atribuții:  

a) ... 

b) ... 

10) Componența numerică și nominală a membrilor consiliului se stabilește prin ordinul fondatorului. Numărul membrilor consiliului nu poate fi 

mai mic de 3 persoane și nu poate fi mai mare de 7 persoane. În calitate de secretar al Consiliului este desemnat, prin ordinul directorului, un reprezentant 

din cadrul Centrului. 

11. Membrii Consiliului își exercită atribuțiile prin cumul cu funcția lor de bază, la decizia fondatorului. Angajații Centrului nu pot fi membri ai 

Consiliului. Cel puțin doi membri al Consiliului vor avea cunoștințe și experiență profesională în domeniul financiar/economic și juridic. Activitatea în 

calitate de membru al Consiliului și de secretar al Consiliului poate fi remunerată, la decizia fondatorului. 

13. Membrii Consiliului participă personal la ședințele Consiliului. Membrii Consiliului: 

a) au dreptul de acces la informația referitoare la activitatea Centrului, cu respectarea principiului confidențialității şi prevederile actelor normative 

în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal; 

b) au obligația să respecte prezentul Statut, să participe la ședințele Consiliului şi să contribuie la realizarea funcțiilor Centrului și atribuțiilor, ce le 

revin. 

14. Consiliul se convoacă la necesitate, dar nu mai rar decât o dată în semestru, la inițiativa directorului, președintelui Consiliului sau a Fondatorului. 

15. La ședințele consiliului pot fi invitați alți specialiști cu experiență profesională în domeniu sau în alte domenii relevante, fără drept de vot. 

A comentat [T20]: Urmează a fi exclus, deoarece este deja 
prevăzut la subpct.5) 

A comentat [T21]: Nu este clar ce fel de sisteme 
informaționale specializate va avea în gestiune Centrul. De 
cine vor fi transmise? De cine vor fi create? 

A comentat [T22]: Urmează a fi introdus un pct. în care să 
fie prevăzute organele de conducere a le Centrului și anume:  

1. Fondatorul – organ de administrare; 
2. Consiliul – organ de supraveghere; 
3. Directorul – organ executiv. 

Șters: și 

Șters: al 

A comentat [T23]: Având în vedere că în calitate de 
fondator al IP va fi Cancelaria de Stat, aceasta urmează să 
numească și să elibereze din funcție directorul și directorul 
adjunct al acesteia. 

Șters: 3

A comentat [T24]: Propun următoare redacție: exprimă 
acordul de dare în locațiune sau comodat a activelor 
neutilizate ale Centrului, decide modul de selectare a 
locatarului şi coordonează contractele de 
locațiune/comodat; 

Șters: 4

Șters: 5
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16. Ședința consiliului se consideră deliberativă cu condiția prezenței majorități membrilor acestuia. Înștiințarea în scris privind desfășurarea 

ședințelor Consiliului (cu indicarea datei, orei şi locului desfășurării, ordinii de zi, cu anexarea materialelor aferente) se expediază prin intermediul 

mijloacelor de comunicare electronică de către secretarul consiliului tuturor membrilor acestuia cu cel puțin 3 zile lucrătoare până la data desfășurării 

ședinței. 

17. În lipsă de cvorum, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care ședința nu a avut loc, se convoacă ședința repetată. Membrii consiliului sunt 

informați despre ședința repetată cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței. 

18. Membrii consiliului nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de deciziilor dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În 

situațiile menționate, membrii consiliului sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. 

Anunțarea interesului personal şi abținerea de la vot se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal al ședinței. 

19. Ședințele consiliului se consemnează în procese-verbale, ce reflectă în mod obligatoriu informația privind înștiințarea membrilor consiliului, 

subiectele examinate, lista membrilor prezenți şi absenți, a altor participanți la ședință, luările de cuvânt în cadrul ședinței, deciziile luate, rezultatul votării 

fiecărui subiect de pe ordinea de zi. 

20. Procesele-verbale sunt semnate de către toți membrii prezenți la ședința consiliului, iar opiniile separate ale membrilor consiliului se anexează 

la procesul-verbal, fapt consemnat în procesul-verbal. Membrii consiliului îşi asumă, prin semnătură, răspunderea pentru veridicitatea celor consemnate. 

21. Lucrările de secretariat ale Consiliului sunt executate de secretarul Consiliului, care este desemnat de către Consiliu, la propunerea directorului 

Centrului. Secretarul Consiliului este numit din cadrul personalului Centului. 

22. În cazul în care directorul Centrului nu deleagă persoana care va executa lucrările de secretariat ale Consiliului în termen de 3 zile de la solicitarea 

președintelui Consiliului, Fondatorul este în drept să delege exercitarea temporară a acestor funcții unui angajat al Fondatorului, cu informarea 

corespunzătoare a directorului Centrului, iar toate documentele aferente activității respective vor fi transmise Instituției în termen de 5 zile de la 

semnare/adoptare. 

23. Secretarul Consiliului este responsabil pentru păstrarea documentelor Consiliului, perfectarea proceselor-verbale ale acestora. 

24. Secretarul Consiliului este responsabil de elaborarea, informarea membrilor Consiliului despre data stabilită pentru convocare în cadrul 

ședințelor, precum şi perfectarea, contrasemnarea şi păstrarea proceselor-verbale şi a înscrisurilor Consiliului. 

25. Procesul-verbal, semnat de membrii Consiliului prezenți la ședință, inclusiv documentele examinate în cadrul ședinței, se depun într-un dosar 

special al ședinței respective, cu prezentarea unei copii în adresa Fondatorului. 

26. Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritate simplă de voturi ale membrilor desemnați ai Consiliului și se plasează pe pagina web oficială a 

Instituției. 

27. Activitatea Centrului este condusă de către director, numit în funcție şi eliberat din funcție de către Fondator, la propunerea Consiliului pentru 

un mandat de cinci ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia. 

28. Poate candida la funcţia de director al Centrului persoana care întruneşte cumulativ următoarele cerinţe: 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

b) deţine diplomă de licenţă sau echivalentă cu aceasta şi are experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul audiovizualului, al comunicării şi jurnalismului, 

al ştiinţei şi cercetării, al dreptului, al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, al publicităţii, precum şi al evaluării şi managementului de risc. 

c) cunoaşte prevederile legislaţiei naţionale şi ale Uniunii Europene, precum şi bunele practici internaţionale în domeniul audiovizualului sau în 

domeniile conexe; 

d) cunoaşte limba română şi cel puţin o limbă de circulaţie internaţională; 

e) nu are calitatea de membru de partid şi/sau de afiliat politic; 

f) are o reputaţie profesională ireproşabilă, confirmată prin cel puţin două scrisori de recomandare; 

g)nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; 

Șters: 13

Șters: Activitatea executivă a Centrului este condusă de 
către director. Directorul este numit în funcție de 
Guvern 

Șters: 14

Șters:  
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h) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a 

sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție; 

i) nu este condamnat, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibitățile și 

restricțiile prevăzute de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.; 

h) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau o funcţie de demnitate publică.  

29. Numirea în funcție, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de muncă a directorului Instituției se realizează în condițiile legislației 

muncii și contractului de management. Mandatul directorului este de 4 ani, cu posibilitatea reînoirii acestuia, în baza rezultatelor evaluării performanței 

instituției de către fondator. Mandatul directorului nu poate fi mai mare decît 8 ani.   

30. Fondatorul împuternicește directorul cu sarcini de realizare a misiunii Instituției și atribuții de exercitare a funcțiilor Instituției, inclusiv cu sarcini 

și atribuții de gestiune a patrimoniului public al statului/local în baza contractului de management. 

31. Contractul de management stabilește drepturile şi obligațiile părților, inclusiv restricțiile privind drepturile de folosință şi dispunere a 

patrimoniului Instituției, prevede modul şi condițiile de remunerare a muncii, stabilește obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, termenul 

contractului, răspunderea părților, precum şi condițiile de încetare şi rezoluțiune a contractului. 

32. Directorul exercită funcţii de conducere şi gestionează activitatea executivă a Centrului. În acest sens, directorul Centrului: 

1) conduce și organizează activitatea Centrului, precum şi consolidează capacităţile funcţionale ale acestuia; 

2) este responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor Centrului; 

3) asigură elaborarea şi înaintarea către fondator a propunerilor de politici publice şi proiecte de acte normative necesare pentru realizarea misiunii 

Centrului; 

4) reprezintă Centrul în relaţiile cu autorităţile și instituțiile statului, organizaţiile şi instituţiile naţionale şi internaţionale, instituţiile donatoare care 

asigură suport asigurarea funcţionalităţii Centrului, cu alte persoane juridice sau fizice, beneficiarii de programe şi proiecte etc.; 

5) asigură elaborarea proiectului de buget al Centrului şi îl prezintă pentru coordonare fondatorului; 

6) acordă suport fondatorului la elaborarea structurii, organigramei şi efectivului-limită ale Centrului; 

7) aprobă regulamentele interne ale Centrului, precum şi fişele de post pentru personalul acestora conform statelor de personal; 

8) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu personalul Centrului în condiţiile prevederilor normative în domeniul 

muncii; 

9) poartă răspundere personală pentru deciziile luate în activitatea Centrului; 

10) asigură integritatea, menţinerea şi administrarea eficientă a patrimoniului Centrului în conformitate cu prevederile actelor normative; 

11) asigură transparenţa în activitate, inclusiv prin plasarea pe pagina web oficială a Oficiului a raportului anual la sfârşitul fiecărui an de gestiune; 

12) organizează sistemul de control intern managerial, precum şi funcţia de audit intern în cadrul Oficiului; 

13) coordonează şi asigură evidenţa contabilă, prezentarea rapoartelor către autorităţile abilitate şi dezvăluirea informaţiei în conformitate cu 

prezentul Statut şi actele normative; 

14) exercită alte sarcini referitoare la activitatea Centrului, care rezultă din cadrul normativ existent. 

33. Directorul este asistat de un director adjunct, care este numit în funcţie de către director. Directorul adjunct se subordonează directorului, 

exercitând sarcinile, atribuţiile şi obligaţiile de funcţie stabilite de către acesta. 

34. În lipsa directorului, atribuţiile acestuia sunt exercitate de către directorul adjunct, conform ordinului emis de către director. 

35. Directorul și directorul (-ii) adjunct (-ți) poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea neconformă a atribuțiilor, stabilite în contractele 

de management, precum și pentru utilizarea irațională a mijloacelor financiare ale Instituției şi autenticitatea indicilor economici generali. 

36. În cazul în care directorul Instituției a admis încălcarea legislației în vigoare, consiliul propune Fondatorului sancționarea sau eliberarea din 

funcție a acestui. 

Șters: nu este privată de dreptul de a ocupa o funcţie 
publică prin hotărâre judecătorească definitivă

Șters: ,

Șters: ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii 
Naţionale de Integritate.

Șters: 15

Șters: 16

A comentat [T26]: Propun următoare redacție: Fondatorul 
numește directorul adjunct al Centrului, la propunerea 
directorului Centrului 

Șters: 17
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37. Directorul și directorul (-ii) adjunct (-ți) poartă răspundere pentru deciziile luate în limitele atribuțiilor, împuternicirilor și responsabilităților, 

stabilite în contractul de management. În absența directorului, atribuțiile acestuia sunt exercitate de către directorul adjunct. 

38. Angajaţii Oficiului sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea oricăror date şi informaţii de serviciu, care, în conformitate cu legislaţia sunt 

declarate confidenţiale. Clauza de confidenţialitate se include în contractul de muncă încheiat cu angajatul Centrului în condiţiile Codului muncii al 

Republicii Moldova nr.154/2003. 

39. Activitatea Centrului poate fi supusă auditului extern în conformitate cu prevederile actelor normative. 

40. În activitățile de identificare, prevenire și combatere a dezinformării, Centrul expediază şi recepţionează informaţii, date şi documente, realizează 

schimbul de informaţii şi documente, din oficiu sau la solicitare, cu autorităţile străine şi/sau internaţionale competente din domeniul securității spațiului 

informațional, indiferent de statutul acestora, pe principii de reciprocitate sau în baza acordurilor de colaborare, cu condiţia respectării standardelor 

naţionale şi internaţionale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. 

 

IV. FINANŢAREA ŞI PATRIMONIUL 

 

41. Finanţarea activităţii Centrului se efectuează din: 

1) alocările de la bugetul de stat; 

2) mijloacele financiare alocate de către finanţatori, inclusiv prin programe de asistență financiară externă; 

3) alte surse neinterzise de cadrul normativ existent. 

42. Mijloacele financiare nevalorificate pe parcursul anului curent, cu excepţia celor alocate de fondator, se raportează spre utilizare în anul următor, 

conform devizului de cheltuieli, aprobat pentru anul respectiv. 

43. Bunurile Centrului, ce constituie proprietate publică, sunt înregistrate în contabilitate și se țin distinct, în conformitate cu Standardele Naționale 

de Contabilitate și normelor aprobate de Ministerul Finanțelor și sunt utilizate cu drept de gestiune 

44. Achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii se efectuează în conformitate cu actele normative ale Republicii Moldova, cu excepţia achiziţiilor realizate 

conform prevederilor acordurilor de asistenţă, dacă acordurile prevăd astfel de cerinţe. 

45. Înstrăinarea, gajarea şi casarea mijloacelor fixe ale Centrului se vor efectua cu acordul scris al Fondatorului, conform legislației. 

46. Centrul ține evidența contabilă şi prezintă rapoarte statistice, în conformitate cu prevederile legislației. 

47. Centrul ține evidența cheltuielilor aferente implementării proiectelor de dezvoltare, întocmește rapoarte trimestriale, semestriale, anuale sau la 

solicitare privind procesul implementării proiectelor şi utilizarea fondurilor destinate proiectelor, precum şi prezintă rapoartele de rigoare, în conformitate 

cu prevederile actelor normative. 

 

 

25. Condiţiile de salarizare a personalului Centrului se stabilesc în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.743/2002 cu privire la salarizarea 

angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară. 

 

Șters: 18

Șters: 19

Șters: 20

A comentat [T27]: A se vedea comentariul de la pct. 3 

Șters: 21

Șters: 22

Șters: 23

Șters: Bunurile Centrului se constituie din bunurile 
procurate şi donate în conformitate cu actele normative.

Șters: 24

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130600&lang=ro
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