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DECIZIA nr. 302
din 23 septembrie 2022
Cu privire la proiectul Regulamentului cu privire la autorizația de retransmisiune
Prin Legea nr. 60/2022 pentru modificarea unor acte normative (art. III alin. (6)) a fost abrogată
Hotărârea Parlamentului nr. 433/2006 cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice și a
efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului, care conținea ca anexă Regulamentul cu
privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie.
În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (3) lit. a) și alin. (6) din Codul serviciilor media
audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (în continuare CSMA), „În vederea exercitării
atribuțiilor sale, Consiliul Audiovizualului 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.
În vederea exercitării atribuțiilor, Consiliul Audiovizualului emite acte normative, precum și reguli
de conduită profesională cu caracter de recomandare”.
Prin Decizia nr. 238 din 15 iulie 2022, în vederea asigurării transparenței în procesul decizional,
Consiliul Audiovizualului al Republicii Moldova (în continuare CA) a inițiat consultări publice pe marginea
Regulamentului cu privire la autorizația de retransmisiune.
Propunerile au fost recepționate până la data de 20 august 2022.
În acest sens, pe data de 25 iulie 2022, Consiliul Audiovizualului a organizat dezbateri publice
privind proiectul Deciziei cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la autorizația de
retransmisiune, cu participarea distribuitorilor de servicii media din Republica Moldova.
Totodată, la 12 august 2022, Asociația Presei Electronice (APEL) a expediat în adresa Consiliului
Audiovizualului un document care conține propuneri, sugestii și recomandări elaborate de experții APEL,
ca urmare a analizei efectuate pe marginea proiectului Regulamentului cu privire la autorizația de
retransmisiune, supus consultărilor publice.
Luând în considerare propunerile recepționate, Consiliul Audiovizualului a definitivat proiectul
Regulamentului cu privire la autorizația de retransmisiune.
Astfel, în temeiul prevederilor menționate supra, Consiliul Audiovizualului al Republicii
Moldova,

DECIDE:
1. A remite proiectul Regulamentului cu privire la autorizația de retransmisiune spre expertizare și
avizare Ministerului Justiției, Centrului Național Anticorupție, Ministerului Economiei, Consiliului
Concurenței și Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător (PRO (6) UNANIM – L.
VIȚU-EȘANU, A. GONȚA, T. CRESTENCO, O. DABIJA, R. MIHALEVSCHI și L. TUREA).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Secția juridică și Direcția autorizare și
control distribuitori.
3. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova.
PREȘEDINTĂ

iliana VIȚU-EȘANU
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DECIZIA nr.
din ___ __________ 2022
Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la autorizația de retransmisiune
În temeiul art. 75 alin. (3) lit. a) și j) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova
nr. 174/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 462-466, art. 766), Consiliul
Audiovizualului

DECIDE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la autorizația de retransmisiune, conform Anexei.
2. Se abrogă Decizia Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 18/60 din 25.04.2019
cu privire la aprobarea modelului Condițiilor la autorizația de retransmisiune și Decizia Consiliului
Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 18/61 din 25.04.2019 cu privire la aprobarea modelelor de
formulare aferente procedurii de eliberare, modificare și reperfectare a autorizației de retransmisiune.
3. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTĂ

Liliana VIȚU-EȘANU

.
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Anexă
la Decizia Consiliului Audiovizualului
nr.___ din _______ 2022

REGULAMENT
CU PRIVIRE LA AUTORIZAȚIA DE RETRANSMISIUNE
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
1. Regulamentul privind autorizația de retransmisiune (în continuare – Regulament) este elaborat în
conformitate cu 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 activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2011, nr.170-175, art.494), cu modificările ulterioare, și alte acte normative.
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 Codul serviciilor media audiovizuale al
Republicii Moldova (în continuare – CSMA).
Capitolul II
PROCEDURA DE REGLEMENTARE PRIN AUTORIZARE
A ACTIVITĂȚII DISTRIBUITORILOR DE SERVICII MEDIA
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 contractele sau acordurile prealabile existente la data depunerii cererii, încheiate cu
furnizorii serviciilor media audiovizuale preconizate spre retransmisiune sau cu reprezentanții legali ai
acestora. Dacă un contract sau acord nu este perfectat în limba română, solicitantul prezintă și traducerea
acordului autentificat de administratorul sau persoana împuternicită a solicitantului;
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 4 trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
1) sunt perfectate în limba română, culese la calculator, semnate, indicându-se data semnării fiecărui
act;
2) sunt însoțite de copii în variantă electronică – acte însoțite de semnătură electronică sau acte
scanate.
6. Actele prevăzute în punctul 4 subpunctul 1) sunt însoțite de copii în variantă electronică în format
Word.
7. Actele prevăzute în punctul 4 se depun prin intermediul sistemului informațional automatizat de
gestionare și 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
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electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de
comunicare). Date de contact: MD-2012, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. V. Pârcălab nr. 46, email: office@consiliuaudiovizual.md, pagina-web oficială: http://www.consiliuaudiovizual.md.
8. Cererea este înregistrată în Registrul de evidență a cererilor recepționate privind eliberarea și
reperfectarea autorizațiilor de retransmisiune, iar solicitantului i se eliberează un certificat constatator,
conform Anexei nr.5.
9. În termen de cel mult 10 zile lucrătoare din data înregistrării cererii în Registrul de evidență a
cererilor recepționate privind eliberarea și reperfectarea 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.
10. Depistarea de către reprezentantul aparatului Consiliului Audiovizualului, în termenul prevăzut
în punctul 9, a unor date incomplete sau neveridice în actele prezentate de solicitant și/sau lipsa unui/unor
acte necesare prevăzute de legislație servește drept temei pentru suspendarea curgerii termenului de
eliberare a autorizației de retransmisiune, fapt despre care este informat președintele Consiliului
Audiovizualului.
11 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 condițiile pe care trebuie să le
întrunească actele pentru a obține autorizația de retransmisiune.
12. Președintele Consiliului Audiovizualului sau Consiliul Audiovizualului este în drept să suspende
curgerea termenului stabilit de lege pentru eliberarea autorizației de retransmisiune pentru o perioadă de
cel mult 30 de zile calendaristice de la data notificării.
13. Suspendarea curgerii termenului încetează din ziua în care solicitantul a efectuat acțiunile
stabilite de lege și/sau a prezentat informația necesară pentru examinarea cererii de către Consiliul
Audiovizualului. Termenul suspendat este reluat de la data suspendării (inclusiv) și va expira în limitele
stabilite de lege pentru eliberarea autorizației de retransmisiune.
14. Consiliul Audiovizualului eliberează sau refuză eliberarea autorizației de retransmisiune, printro decizie motivată, care se publică în conformitate cu prevederile art.80 alin.(5) din CSMA.
15. 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.
16. În cazul în care Consiliul Audiovizualului, în termenul prevăzut în punctul 15, nu adoptă o
decizie privind eliberarea sau refuzul eliberării autorizației de retransmisiune, survine aprobarea tacită.
17. În cazul aprobării tacite, autorizația de retransmisiune se eliberează în baza ordinului
președintelui Consiliului Audiovizualului.
18. Prevederile prezentei secțiuni se aplică și în cazul solicitării autorizației de retransmisiune în
mod anticipat, în conformitate cu art.54 alin.(5) din CSMA.
19. Consiliul Audiovizualului este în drept să respingă cererea de eliberare a autorizației de
retransmisiune în unul din următoarele cazuri:
1) în cerere lipsește informația necesară pentru identificarea solicitantului;
2) adoptarea de către Consiliul Audiovizualului a deciziei privind eliberarea autorizației poate duce
la încălcarea prevederilor CSMA sau a unei alte legi.
20. 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.
21. 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, în conformitate cu
art.80 alin.(5) din CSMA.
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22. În cazul aprobării tacite, în ultima zi a termenului prevăzut în punctul 15, Consiliul
Audiovizualului informează solicitantul cu privire la eliberarea tacită a autorizației de retransmisiune și
prezintă solicitantului informațiile prevăzute în punctul 20 subpunctele 2) și 3).
Secțiunea a 2-a
Perfectarea autorizației de retransmisiune
23. 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.
24. 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.
25. În termen de 10 zile lucrătoare sau în ședința imediat următoare după perfectarea autorizației de
retransmisiune în condițiile punctului 24, președintele prezintă Consiliului Audiovizualului:
1) informațiile prevăzute în punctul 23 și o notă informativă;
2) proiectul deciziei Consiliului Audiovizualului.
26. Autorizația de retransmisiune este perfectată în termen de 3 zile lucrătoare, începând cu ziua
primirii actelor de către Consiliului Audiovizualului a ordinul de plată, autentificat de administratorul sau
persoana împuternicită a solicitantului.
27. Mențiunea despre data primirii documentului care confirmă achitarea taxei prevăzută de lege se
face pe versoul deciziei de eliberare a autorizației de retransmisiune.
28. 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 15;
3) în cazul prevăzut în art.54 alin.(5) din CSMA – din ziua următoare zilei de valabilitate a
autorizației de retransmisiune precedente.
Secțiunea a 3-a
Reperfectarea autorizației de retransmisiune
29. 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.
30. Distribuitorul de servicii media este obligat să solicite reperfectarea autorizației de
retransmisiune, în termen de 10 zile lucrătoare, în cazul modificării uneia dintre următoarel e informații
reflectate în autorizația de retransmisiune:
1) denumirea persoanei juridice, codul fiscal, sediul și adresele pentru corespondență ale
deținătorului autorizației de retransmisiune;
2) denumirea distribuitorului de servicii media;
3) rețeaua de comunicații electronice utilizată;
4) ajustarea activității distribuitorului de servicii media la modificările intervenite în legislație.
31. La apariția unuia dintre temeiurile de reperfectare a autorizației de retransmisiune, distribuitorul
de servicii media depune la Consiliul Audiovizualului cererea prevăzută în Anexei nr.1, care este însoțită:
1) în cazul prevăzut în punctul 29 subpunctul 1) – actele prevăzute în punctul 4 subpunctele 1) și 2);
2) în cazurile prevăzute în punctul 29 subpunctul 2) și punctul 30 subpunctele 2)-4) – informațiile
care fac obiectul modificării;
3) în cazul prevăzut în punctul 30 subpunctul 1) – actele care confirmă modificarea informațiilor.
5 din 14

Decizia nr. 302 din 23 septembrie 2022

32. Cererea de reperfectare a autorizației de retransmisiune este înregistrată în Registrul de evidență
a cererilor recepționate privind eliberarea și reperfectarea autorizațiilor de retransmisiune, iar
solicitantului i se eliberează un certificat constatator, conform Anexei nr.5.
33. 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 în punctul 29 subpunctul 1), în termen de 15 zile lucrătoare adoptă decizia
privind admiterea sau respingerea cererii.
34. 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.
35. În cazul reperfectării tacite, autorizația de retransmisiune se reperfectează în baza ordinului
președintelui Consiliul Audiovizualului.
Secțiunea a 4-a
Eliberarea duplicatului autorizației de retransmisiune
36. Temei pentru eliberarea duplicatului autorizației de retransmisiune servește pierderea sau
deteriorarea acesteia.
37. În caz de pierdere a autorizației de retransmisiune, titularul depune la Consiliul Audiovizualului,
conform punctului 7, cererea prevăzută în Anexa nr.1 și o declarație pe proprie răspundere. Consiliul
Audiovizualului eliberează certificat constatator.
38. În caz de deteriorare a autorizației de retransmisiune, titularul depunere la Consiliul
Audiovizualului, conform punctului 7, cererea prevăzută în Anexa nr.1 și autorizația de retransmisiune
deteriorată. Consiliul Audiovizualului eliberează certificat constatator.
39. În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, Consiliul Audiovizualului adoptă o
decizie privind eliberarea duplicatului autorizației de retransmisiune și anularea autorizației de
retransmisiune pierdută sau deteriorată. Modificările în Registrul autorizațiilor de retransmisiune sunt
notificate nu mai târziu de ziua lucrătoare imediat următoare zilei de adoptare a deciziei.
40. 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.
41. Duplicatul autorizației de retransmisiune se consideră eliberat prin aprobare tacită dacă Consiliul
Audiovizualului nu notifică în scris solicitantul, în termenul prevăzut în punctul 39, despre suspendarea
curgerii termenului sau despre respingerea cererii de eliberare a duplicatului autorizației de retransmisiune.
42. Termenul de valabilitate a duplicatului autorizației de retransmisiune nu poate depăși termenul
indicat în actul pierdut sau deteriorat.
43. 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
44. 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 20 subpunctul 3), a taxei privind eliberarea
autorizației de retransmisiune.
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45. În cazurile prevăzute în punctul 44 subpunctul 1), Consiliul Audiovizualului adoptă decizia în
termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii de suspendare a valabilității autorizației de
retransmisiune. Decizia adoptată este publicată pe pagina-web oficială 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
46. În cazurile prevăzute în punctul 44 subpunctul 2), Consiliul Audiovizualului adoptă decizia în
termen de 30 zile lucrătoare de la apariția temeiului de suspendare a valabilității autorizației de
retransmisiune. Decizia adoptată este publicată pe pagina-web oficială 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
47. 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.
48. În cazul prevăzut în punctul 47, Consiliul Audiovizualului adoptă decizia în termenele prevăzute
în art.83 din CSMA și Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018. Decizia adoptată este
publicată pe pagina-web oficială și adusă la cunoștința distribuitorului de servicii media în termen de 3 zile
lucrătoare.
49. Termenul de suspendare a valabilității autorizației de retransmisiune este indicat în decizia
Consiliului Audiovizualului și nu poate depăși două luni.
50. Termenul de valabilitate al autorizației de retransmisiune nu se prelungește pe perioada de
suspendare a valabilității acesteia.
51. După suspendarea autorizației de retransmisiune, distribuitorul de servicii media este în drept
să-și reia activitatea:
1) în cazul prevăzut în punctul 44 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 44 subpunctul 2) – după revocarea deciziei Consiliului
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 47 – 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.
Secțiunea a 6-a
Retragerea autorizației de retransmisiune
52. Autorizația de retransmisiune se retrage, fără adresare în instanța de judecată, în unul din
următoarele cazuri:
1) distribuitorul de servicii media depune cerere privind retragerea autorizației de retransmisiune;
2) depistarea deciziei de radiere a titularului autorizației de retransmisiune 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
autorizației de retransmisiune, cu excepția cazului reluării activității în conformitate cu punctul 51
subpunctul 1).
53. În cazurile prevăzute în punctul 52, Consiliul Audiovizualului adoptă o decizie motivată. Decizia
adoptată este publicată pe pagina-web oficială 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.
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54. 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.
55. În cazul prevăzut în punctul 54, Consiliul Audiovizualului adoptă decizia în termenele prevăzute
în art. 83 din CSMA și Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018. Decizia adoptată este
publicată pe pagina-web oficială și adusă la cunoștința distribuitorului de servicii media în termen de 3 zile
lucrătoare.
56. Data și numărul deciziei de retragere a autorizației de retransmisiune se înscriu în Registrul
autorizațiilor de retransmisiune cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care a fost emisă
decizia.
57. Titularul autorizației de retransmisiune este obligat să depună la Consiliul Audiovizualului
autorizația de retransmisiune retrasă, în decursul a 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei.
Capitolul III
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
58. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea membrilor Consiliului Audiovizualului,
Direcția autorizare și control distribuitori și/sau a distribuitorilor de servicii media.
59. Obligația traducerii contractelor/acordurile prealabile, încheiate cu furnizorii serviciilor media
audiovizuale preconizate spre retransmisiune sau cu reprezentanții legali ai acestora, prevăzută în punctul
4 subpunctul 2), intră în vigoare de la 1 iulie 2024.
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Anexa nr.1
ÎNREGISTRARE CA
CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
MD-2012, Chișinău, str. V. Pârcălab nr. 46
Tel.: (+373 22) 27-75-51, fax: (+373 22) 27-74-71
office@consiliuaudiovizual.md, http://www.consiliuaudiovizual.md
CERERE
Persoana juridică/fizică __________________________________________, solicită:
□ eliberarea autorizației de retransmisiune
Modalitatea de retransmisiune:
□ prin cablu
□ IPTV
□ OTT
□ GSM
□ alte rețele de comunicații electronice
□ perfectarea autorizației de retransmisiune
□ reperfectarea autorizației de retransmisiune
□ eliberarea duplicatului autorizației de retransmisiune
seria __ nr. ________ din __.__202_
Temei pentru eliberarea duplicatului
□ pierderea autorizației de retransmisiune
□ deteriorarea autorizației de retransmisiune
□ suspendarea autorizației de retransmisiune
seria __ nr. ________ din __.__202_
□ retragerea autorizației de retransmisiune
seria __ nr. ________ din __.__202_
Date de identificare și comunicare
Reprezentant legal (nume prenume): _________________________________
Adresa juridică: _________________________________________________
Adresa poștală: __________________________________________________
Telefon mobil: __________________________________________________
Adresa e-mail, prin intermediul căreia urmează a fi informat în conformitate cu art. 83 alin. (7) din
Codul serviciilor media audiovizuale: ________________________________
Pagina internet: __________________________________________________
Date despre studiourile de retransmisiune*
Studioul de retransmisiune nr.__
Adresa completă a studioului de retransmisiune ____________________________________________
Localitățile (unitățile administrativ-teritoriale) de acoperire a studioului de retransmisiune
__________________________________________________________________________________
Rețelele de comunicații electronice:
□ în proprietatea solicitantului
□ în locațiune, în baza Contractului nr.___ din __.__.202_ încheiat între _______________________
_____________________ (locatar și locator)
Persoană responsabilă:
□ nume și prenume _____________________
□ telefon mobil ________________________
□ adresa electronică_____________________
Modalitatea de retransmisiune:
□ prin cablu
□ IPTV
□ OTT
□ GSM
□ alte rețele de comunicații electronice
9 din 14

Decizia nr. 302 din 23 septembrie 2022

Anexe
Lista (oferta) / listele (ofertele) serviciilor media audiovizuale preconizate spre retransmisiune.
Copiile de pe acordurile prealabile, existente la data solicitării, încheiate cu furnizorii serviciilor
media audiovizuale preconizate spre retransmisiune sau cu reprezentanții legali ai acestora.
Lista proprietarilor beneficiari ai solicitantului cu indicarea valorii cotei de participați.
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.
Copii ale contractelor de locațiune (după caz).
Procura (după caz).
Alte anexe (după caz): _____________________________________________
Data
Semnătura administratorului
Autentificarea
* Se completează informația cu privire la toate studiourile de retransmisiune existente.
Anexa nr.2
Lista (oferta) serviciilor media audiovizuale preconizate spre retransmisiune
1.
Solicitant
al
autorizației
de
retransmisiune
_______________________________________________
2.
Denumirea
preconizată
a
distribuitorului
de
servicii
media
__________________________________
3. Denumirea și/sau numărul Listei (ofertei) serviciilor media audiovizuale retransmise
_____________
4. Localitățile (unitățile administrativ-teritoriale) în care se preconizează retransmisiunea:
___________
5. Structura ofertei serviciilor media audiovizuale retransmise:
5.1. Numărul total al serviciilor media audiovizuale
5.2. Numărul serviciilor de televiziune ale furnizorului public național de servicii media
5.3. Numărul serviciilor de televiziune „must carry”
5.4. Numărul serviciilor de televiziune libere la retransmisie ale furnizorilor de servicii
media aflați în jurisdicția Republicii Moldova
5.5. Numărul serviciilor de televiziune distribuite în temeiul acordurilor internaționale la
care Republica Moldova este parte
5.6. Numărul serviciilor de televiziune în limba română și serviciilor de televiziune cu
subtitrare/dublare în limba română
5.7. Numărul serviciilor de televiziune care provin din statele membre ale Uniunii
Europene, Statele Unite ale Americii, din Canada și din statele terțe care au ratificat
Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră
6. Lista serviciilor media audiovizuale retransmise:
Nr.
Denumirea SMA
Limba de emisie
Conținutul Statul, în Copia acordului /
SMA:
jurisdicția
contractului
generalist,
căruia
privind
de știri sau este SMA retransmisiunea
SMA (prezentat /
tematic
neprezentat)
Coloană
Subtitrări
sonoră

„_____” _____________ 202_
Administratorul
titularului autorizației de retransmisiune

___________________________
(nume, prenume și semnătură)
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Anexa nr. 3
Lista proprietarilor beneficiari
În conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale al
Republicii Moldova nr.174/2018, cunoscând prevederile articolului 352 1 din Codul penal al Republicii
Moldova cu privire la falsul în declarații și prevederile art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr.160/2011 privind
reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011,
nr.170-175, art. 494) privind retragerea autorizației de retransmisiune în cazul depistării unor date
neautentice în documentele prezentate autorității emitente, prezentăm următoarele informații:
Solicitant/titular al autorizației de retransmisiune
Adresa juridică a solicitantului/titularului autorizației de retransmisiune
Codul fiscal al solicitantului/titularului autorizației de retransmisiune
Numele și prenumele administratorului solicitantului/titularului
autorizației de retransmisiune
Denumirea distribuitorului de servicii media
Numele și prenumele proprietarilor beneficiari ai
solicitantului/titularului autorizației de retransmisiune, cu indicarea
cotelor din capitalul social al persoanei juridice care solicită sau deține
autorizația de retransmisiune
„_____” _____________ 202_
Administratorul
solicitantului/titularului autorizației de retransmisiune

___________________________
(nume, prenume și semnătură)
L.Ș.

Anexa nr. 4
DECLARAȚIE
Prin prezenta, ___________, în calitate de fondator/asociat/proprietar unic al persoanei juridice
_________________, cunoscând dispozițiile art.352¹ din Codul penal al Republicii Moldova cu privire la
falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că particip direct/indirect în fondurile statutare ale
persoanelor juridice din domeniul serviciilor media audiovizualule aflate în jurisdicția Republicii Moldova:
- persoana juridică __________________, cotă parte ___ (__________________)%
- persoana juridică __________________, cotă parte ___ (__________________)%*
* Se completează informația cu privire la toate persoane juridice din domeniul serviciilor media
audiovizualule aflate în jurisdicția Republicii Moldova, în care declarantul deține cote de participare în
capitalul social.
„_____” _____________ 202_
_____________________
(numele, prenumele)

________________________
(semnătura)
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Anexa nr. 5
CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
MD-2012, Chișinău, str. V. Pârcălab nr. 46
e-mail: office@consiliuaudiovizual.md, http://www.consiliuaudiovizual.md
CERTIFICAT CONSTATATOR
privind recepționarea actelor
Nr. de înregistrare _______

Data înregistrării ___ ______ 202_

Prin prezentul se certifică și se constată că solicitantul _____________________________
_____________________________________________________________________________,
(denumirea solicitantului, IDNO, adresa juridică)
prin reprezentantul său ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(numărul și tipul actului de reprezentare, numele, prenumele reprezentantului, telefon de contact,
e-mail)
la data emiterii prezentului certificat, a transmis autorității emitente, pentru obținerea autorizației de
retransmisiune.
La cerere sunt anexate următoarele documente:
____________________________________ pe ____ file.
____________________________________ pe ____ file.
____________________________________ pe ____ file.*
suporturi electronice (CD etc.) _____ unități.
* Se completează informația pentru fiecare document prezentat.
Documentele au fost / nu au fost recepționate în format electronic până la eliberarea prezentului
certificat.
Cererea și actele enumerate au fost recepționate de către ____________________________
_____________________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcția deținută)
_________________
L.Ș. (semnătura)
Conform art. 54 alin. (3) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova
nr.174/2018, autorizația de retransmisiune se eliberează în termen de 30 de zile calendaristice de la data
depunerii cererii.
Conform art. 6 din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de
întreprinzător, funcționarul Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova responsabil de
recepționarea cererilor nu este în drept să respingă cererea și documentele anexate, să refuze
recepționarea acestora sau să solicite documente suplimentare, competența acestuia limitându-se doar la
procedura de înregistrare a cererii și de eliberare imediată și necondiționată solicitantului a acestui
certificat constatator. Încălcarea de către funcționar a acestei norme atrage aplicarea, inclusiv în baza
demersului solicitantului, a sancțiunilor contravenționale prevăzute la art. 350 din Codul contravențional.
Conform art. 62 din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de
întreprinzător, solicitantul poate aplica acest certificat în procedura aprobării tacite și poate desfășura
activitatea pentru care a solicitat autorizația de retransmisiune. În acest scop, solicitantul va expedia, prin
poșta recomandată, în adresa Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne copia
de pe acest certificat, în care va completa declarația pe propria răspundere de mai jos. Data aprobării
tacite a autorizației de retransmisiune și, respectiv, data de la care solicitantul poate desfășura activitatea
pentru care a solicitat autorizația de retransmisiune se consideră data confirmării recepționării de către
Inspectoratul General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne a scrisorii recomandate prin care
solicitantul i-a expediat acest certificat.
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DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
În adresa Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, or. Chișinău, str.
Tiraspol nr. 11/1, MD-2001
Prin prezenta, subsemnatul, constat și declar pe propria răspundere, cunoscând consecințele
prevăzute de art. 352 1 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002, că la data completării
prezentei declarații _______________ 20 ____:
– nu am primit autorizația de retransmisiune conform prezentului certificat;
– nu am primit de la Consiliul Audiovizualului al Republicii Moldova refuz oficial de eliberare a
autorizației de retransmisiune solicitate;
– nu am fost notificat despre suspendarea curgerii termenului de acordare a autorizației de
retransmisiune fie suspendarea aplicată de către Consiliul Audiovizualului al Republicii Moldova este
sau a devenit nulă în virtutea legii;
– intenționez să aplic procedura aprobării tacite și să încep a desfășura activitatea pentru care am
solicitat autorizația de retransmisiune.
Solicitant ________________________
________________________________
(denumirea solicitantului, IDNO, adresa)

prin reprezentantul său _______________
_____________________________________
(nume, prenumele, telefon de contact, e-mail)

Semnătura ________________
Prezentul certificat este perfectat în 2 exemplare identice.
____________________________
_______________
(numele și prenumele solicitantului)
(semnătura)

_________________
(data)

Anexa nr. 6
Anexa „Condițiile autorizației de retransmisiune”
la Autorizația de retransmisiune seria __ nr. ________ din __.__202_
1. Titular al autorizației de retransmisiune_________________________________________________
2. Denumirea distribuitorului de servicii media_____________________________________________
3. Adresa/adresele electronice pentru corespondență________________________________________
4. Localitățile (unitățile administrativ-teritoriale) de acoperire a distribuitorului de servicii media,
conform Listei (ofertei) serviciilor media audiovizuale retransmise.
5. Rețeaua/rețelele de comunicații electronice utilizată ______________________________
6. Titularul autorizației de retransmisiune își asumă angajamentul de a respecta prevederile Codului
serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 și actele aprobate de către Consiliul
Audiovizualului al Republicii Moldova.
7. Titularul autorizației de retransmisiune își asumă angajamentul de a prezenta Consiliului
Audiovizualului al Republicii Moldova informațiile solicitate cu privire la exercitarea atribuțiilor sale.
„_____” _____________ 202_
Șeful Direcției
autorizare și control distribuitori

________________________

Președintele
Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

________________________
L.Ș.

Administratorul
titularului autorizației de retransmisiune

_________________________
(nume, prenume și semnătură)
L.Ș.
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Anexa nr. 7
Anexa „Lista (oferta) serviciilor media audiovizuale retransmise” Nr.___
la Autorizația de retransmisiune seria __ nr. ________ din __.__202_
1. Titular al autorizației de retransmisiune _______________________________________
2. Denumirea distribuitorului de servicii media __________________________________
3. Denumirea și/sau numărul Listei (ofertei) serviciilor media audiovizuale retransmise __
4. Localitățile (unitățile administrativ-teritoriale) în care se preconizează retransmisiunea: _____
5. Structura ofertei serviciilor media audiovizuale retransmise:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Numărul total al serviciilor media audiovizuale
Numărul serviciilor de televiziune ale furnizorului public național de servicii media
Numărul serviciilor de televiziune „must carry”
Numărul serviciilor de televiziune libere la retransmisie ale furnizorilor de servicii
media aflați în jurisdicția Republicii Moldova
Numărul serviciilor de televiziune distribuite în temeiul acordurilor internaționale la
care Republica Moldova este parte
Numărul serviciilor de televiziune în limba română și serviciilor de televiziune cu
subtitrare/dublare în limba română
Numărul serviciilor de televiziune care provin din statele membre ale Uniunii
Europene, Statele Unite ale Americii, din Canada și din statele terțe care au ratificat
Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră
6. Lista serviciilor media audiovizuale retransmise:

Nr. Denumirea
Limba de emisie
Conținutul
SMA
SMA:
Coloană Subtitrări
generalist,
sonoră
de știri sau
tematic

Jurisdicția SMA:
stat-membru al UE, SUA, Canada sau
stat membru al Convenției europeană
privind televiziunea transfrontalieră
(se bifează)

7. Listă (ofertă) a serviciilor media audiovizuale retransmise aprobată prin Decizia Consiliului
Audiovizualului al Republicii Moldova nr.____ din __.__.202_.
„____” _____________ 202__
Administratorul
titularului autorizației de retransmisiune

_______________________________
(nume, prenume, semnătură și data)
L.Ș.

Șeful Direcției
autorizare și control distribuitori

______________________________

Președintele
Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

______________________________
L.Ș.
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