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ACTE EMISE DE CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI
DECIZIE
asupra Raportului de monitorizare a
serviciilor de programe informative
ale posturilor TV cu acoperire naţională
privind reflectarea campaniei
electorale la alegerile parlamentare
anticipate din 28 noiembrie 2010

nr. 146 din
05.11.2010

Monitorul
Oficial nr. 227230/859 din
19.11.2010

DECIZIE
cu privire la examinarea contestaţiilor
secretarului general al PLDM privind
reflectarea campaniei electorale la
alegerile parlamentare anticipate
din 28 noiembrie 2010 de către postul de
televiziune “NIT”

nr. 147 din
05.11.2010

Monitorul
Oficial nr. 227230/859 din
19.11.2010

DECIZIE
cu privire la examinarea contestaţiilor
reprezentanţilor Partidului Popular

nr. 148 din
05.11.2010

Monitorul
Oficial nr. 227230/859 din

Se aprobă Raportul de monitorizare a serviciilor de programe
informative ale posturilor TV cu acoperire naţională privind reflectarea
campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28
noiembrie 2010.
Postului de televiziune “NIT” (director Adela Răileanu) i se acordă o
perioadă de 3 zile pentru a reveni în legalitate şi de a lichida derogările
atestate în Raportul de monitorizare nominalizat.
Pentru derogări de la prevederile Concepţiei generale a serviciului de
programe (prt.3.1 lit.a), a condiţiilor Licenţei de emisie seria A MMII
nr.014615 din 25.09.07, în conformitate cu art.38 alin.(2), lit.b) din
Codul audiovizualului, întreprinderea “Euro-TV-Chişinău” SRL se
avertizează public.
Întreprinderii “Euro-TV-Chişinău” SRL i se acordă o perioadă de 3 zile
pentru a reveni în legalitate şi de a difuza emisiuni informative în
conformitate cu prevederile Concepţiei generale a serviciului de
programe, aprobată de CCA prin Decizia nr.116 din 15 octombrie 2010.
CCA va monitoriza, în următoarele 3 zile, emisiunile informative ale
postului de televiziune “NIT” privind executarea Deciziei nr.146 din
05.11.2010; în cazul depistării derogărilor repetate de la prevederile
Codului audiovizualului şi a Regulamentului CEC privind reflectarea
campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28
noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă din Republica
Moldova va aplica sancţiuni în conformitate cu prevederile Codului
audiovizualului.
Se obligă postul de radio “Vocea Basarabiei” (director,
responsabil pentru reflectarea campaniei electorale, dl Veaceslav
Ţîbuleac) să se conformeze prevederilor Codului audiovizualului şi a
2

Centrul pentru Jurnalism Independent
Creştin Democrat şi Partidului Social
Democrat privind organizarea
emisiunilor de dezbateri electorale de
către postul
de radio “Vocea Basarabiei”

DECIZIE
cu privire la cererea prealabilă a ÎM
“Noile Idei Televizate” SRL
DECIZIE
cu privire la rezultatele monitorizării
serviciilor de programe ale postului
de televiziune N 4, posturilor de radio
Univers FM şi Kiss FM

19.11.2010

nr. 149 din
05.11.2010

nr. 151 din
10.11.2010

Monitorul
Oficial nr. 227230/859 din
19.11.2010
Monitorul
Oficial nr. 231234/896 din 26.1
1.2010

legislaţiei electorale şi să modifice, în termen de 3 zile calendaristice,
orarul emisiunilor de dezbateri electorale pentru a-l aduce în
concordanţă cu prevederile art.64 (2)-(4) al Codului electoral, art.7 al
Codului audiovizualului, pct.3, 7 al Regulamentului CEC privind
reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din
28 noiembrie 2010 şi a prevederilor Declaraţiei privind politica
editorială pentru campania electorală a postului “Vocea Basarabiei”.
Cererea ÎM “Noile Idei Televizate” SRL privind anularea Deciziei CCA
nr.134 din 29.10.2010 privind sancţionarea postului de televiziune
“NIT” se respinge ca fiind nefondată.
Pentru transmisia serviciilor de programe cu încălcarea prevederilor
licenţei de emisie, p.3.1 (derogări de la prevederile grilei de emisie),
nerespectarea prevederilor Codului audiovizualului, art.11 (7), 19 (10),
22 (3), art.13 (8) ale Legii cu privire la publicitate şi a art.3 al Deciziei
CCA nr.24 din 26.02.2008, în conformitate cu art.38 alin.(2), lit.b) şi
alin.(3) din Codul audiovizualului, întreprinderii “Selectcanal” SRL,
titularul licenţei de emisie pentru postul de televiziune “N 4”, i se aplică
avertizare publică.
Pentru transmisia serviciilor de programe cu încălcarea prevederilor
licenţei de emisie, p. 3.1 (derogări de la prevederile grilei de emisie),
nerespectarea prevederilor Codului audiovizualului, art.66 (8) şi a
Deciziei CCA nr.51 din 12.04.2007, în conformitate cu art.38 alin.(2),
lit.b) şi alin.(3) din Codul audiovizualului, întreprinderii “Timpuri noi”
SRL, titularul licenţei de emisie pentru postul de radio “Univers FM”, i
se aplică avertizare publică.
Pentru nerespectarea prevederilor Codului audiovizualului, art.19 (14),
22 (2) şi a Deciziei CCA nr.51 din 12.04.2007, în conformitate cu art.38
alin.(2), lit.b) şi alin.(3) din Codul audiovizualului, întreprinderii “SBS
Broadcasting” SRL, titularul licenţei de emisie pentru postul de radio
“Kiss FM”, i se aplică avertizare publică.
În conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr.96 din 17.10.2008,
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DECIZIE
cu privire la executarea Deciziei CCA
nr.146 din 5 noiembrie 2010
de către postul de televiziune “NIT”

nr. 152 din
10.11.2010

Monitorul
Oficial nr. 231234/896 din
26.11.2010

DECIZIE
cu privire la examinarea contestaţiilor
reprezentantului AMN la CEC şi a
secretarului general al PLDM privind
reflectarea campaniei electorale
la alegerile parlamentare anticipate din 28
noiembrie 2010
de către postul de televiziune “NIT”
DECIZIE
asupra Raportului de monitorizare a
serviciilor de programe
informative ale posturilor de televiziune
privind reflectarea
campaniei electorale la alegerile
parlamentare
anticipate din 28 noiembrie 2010

nr. 155 din
10.11.2010

Monitorul
Oficial nr. 231234/898 din 26.1
1.2010

nr. 156 din
19.11.2010

Monitorul
Oficial nr. 241246/961 din
10.12.2010

instituţiile audiovizuale nominalizate vor comunica publicului motivele
şi obiectul sancţiunii, în formula prezentei decizii.
Administratorii instituţiilor audiovizuale nominalizate vor prezenta, în
termen de 15 zile, un raport despre măsurile luate în vederea lichidării
încălcărilor comise.
Pentru derogări de la prevederile art.7 (1), (2), (3), (4) lit.c) al Codului
audiovizualului şi a condiţiilor Licenţei de emisie seria AMMII,
nr.014643 din 07.05.2008, pct.3.1, lit.a), în conformitate cu art.38 (1),
(2), lit.f), (3) al Codului audiovizualului, ÎM “Noile Idei Televizate”,
fondatoarea postului de televiziune “NIT”, i se aplică amendă în sumă
de 5400 lei.
În conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr.96 din 17.10.2008,
postul de televiziune “NIT” va comunica publicului motivele şi obiectul
sancţiunii, în formula prezentei decizii.
Subiectele contestaţiilor reprezentantului AMN la CEC (nr.74 din
05.11.2010) şi ale secretarului general al PLDM (nr.242, 243, 244 din
09.11.2010) privind reflectarea campaniei electorale în cadrul
serviciului de programe informative al postului de televiziune “NIT” vor
fi incluse în al doilea raport de monitorizare a modului de reflectare a
campaniei la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 de
către radiodifuzorii naţionali din perioada 30 octombrie – 10 noiembrie
2010, care va fi examinat în şedinţa publică a CCA.
Se aprobă Raportul de monitorizare a serviciilor de programe
informative ale posturilor de televiziune privind reflectarea campaniei
electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010
pentru perioada 30 octombrie – 10 noiembrie 2010 (se anexează).
Postul public de televiziune Moldova 1 se atenţionează şi i se
recomandă ca la reflectarea campaniei electorale pentru alegerile
anticipate din 28 noiembrie 2010 să facă o distincţie clară între
subiectele ce vizează exercitarea atribuţiilor de serviciu ale persoanelor
care nu degrevează din funcţie şi participarea lor la evenimentele cu
caracter electoral.
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DECIZIE
cu privire la examinarea contestaţiei unor
candidaţi independenţi
vis-a-vis de organizarea emisiunilor de
dezbateri electorale
de către postul public de televiziune
“Moldova1”
DECIZIE
cu privire la contestaţia PNL vis-a-vis de
organizarea talk-show-urilor
de către posturile Pro TV-Chişinău şi
Jurnal TV
DECIZIE
cu privire la contestaţia AMN privind
reflectarea campaniei

Pentru derogări repetate de la prevederile art.7 (1), (2), (3), (4) lit.c) al
Codului audiovizualului, menţionate în Raportul de monitorizare a
serviciilor de programe informative ale posturilor de televiziune privind
reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din
28 noiembrie 2010 pentru perioada 30 octombrie – 10 noiembrie 2010,
şi a condiţiilor Licenţei de emisie seria AMMII, nr.014643 din
07.05.2008, pct.3.1, lit.a), în conformitate cu art.38 (1), (2), lit.f), (3) al
Codului audiovizualului, ÎM “Noile Idei Televizate”, fondatoarea
postului de televiziune “NIT”, i se aplică o sancţiune sub formă de
suspendare a dreptului de difuzare a publicităţii comerciale pentru o
perioadă de 5 zile.
În conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr.96 din 17.10.2008,
postul de televiziune “NIT” va comunica publicului motivele şi obiectul
sancţiunii, în formula prezentei decizii.
Se atenţionează toţi radiodifuzorii care reflectă campania electorală
pentru alegerile anticipate din 28 noiembrie 2010 să se conformeze cu
stricteţe prevederilor legale, inclusiv standardelor etice şi profesionale.
Contestaţia candidaţilor independenţi E.Nesterenko, N.Axenova,
O.Bolotnikov şi M.Laguta, f/n din 17 noiembrie 2010, se respinge ca
fiind nefondată.

nr. 157 din
19.11.2010

Monitorul
Oficial nr. 241246/962 din
10.12.2010

nr. 158 din
19.11.2010

Monitorul
Oficial nr. 241246/963 din 10.1
2.2010

Posturilor Pro TV-Chişinău şi Jurnal TV li se recomandă ca la
organizarea talk-show-urilor să ia în consideraţie, în mod echitabil şi
egal, solicitările, prezenţa, participarea tuturor concurenţilor electorali.

nr. 159 din
19.11.2010

Monitorul
Oficial nr. 241246/964 din

Subiectele contestaţiei reprezentantului AMN la CEC privind reflectarea
campaniei electorale în cadrul serviciului de programe informative al
postului de televiziune “NIT” vor fi incluse în următorul raport de
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electorale în cadrul serviciului de
programe informative
al postului de televiziune “NIT”
DECIZIE
cu privire la contestaţia MAE vis-a-vis de
“retragerea
din cursa electorală în folosul PLDM”,
anunţată
de postul de televiziune “NIT”
DECIZIE
cu privire la contestaţiile reprezentantului
PCRM în Comisia
Electorală Centrală şi a unui grup de
cetăţeni vis-a-vis
de postul public de televiziune Moldova 1
DECIZIE
cu privire la modul de executare a
prevederilor legislaţiei,
condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie

10.12.2010

nr. 160 din
19.11.2010

Monitorul
Oficial nr. 241246/965 din
10.12.2010

nr. 161 din
19.11.2010

Monitorul
Oficial nr. 241246/966 din
10.12.2010

nr. 163 din
23.11.2010

Monitorul
Oficial nr. 254256/1006 din
24.12.2010

monitorizare a modului de reflectare a campaniei la alegerile
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 de către radiodifuzorii
naţionali, care va fi examinat în şedinţa publică a CCA.
Se recomandă partidului Mişcarea Acţiunea Europeană (MAE) să
solicite postului de televiziune “NIT” acordarea dreptului la replică.
În conformitate cu prevederile art.16 din Codul audiovizualului, postul
de televiziune “NIT” se obligă să asigure exercitarea dreptului la
replică, să nu împiedice exercitarea acestuia prin impunere de termene şi
condiţii nerezonabile.
Contestaţiile reprezentantului PCRM în Comisia Electorală Centrală şi a
unui grup de cetăţeni vis-a-vis de postul public de televiziune Moldova
1 se resping ca fiind nefondate.

Pentru derogările repetate de la art.28 (1) al Codului audiovizualului,
art.36 (2) al Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie şi
nerespectarea p.1.4, 2.2, 3.1(b) din condiţiile la autorizaţia de
retransmisie seria AB nr.000055 din 30.09.2008 şi Anexa nr.2 a
autorizaţiei, eliberată S.C. “TSV-COM” S.R.L., fondatoarea Studioului
TV prin cablu “TSV-COM” din satul Pituşca, raionul Călăraşi, conform
art.38 (2) lit.e), (3) lit.a) şi b) al Codului audiovizualului, i se aplică – o
amendă în mărime de 3600 de lei.
Examinarea rezultatelor controlului activităţii S.C. “INTERSERVICII”
S.R.L., fondatoarea Studioului TV prin cablu “Inter TV” din or.Ungheni
şi Făleşti, se amînă pentru precizări suplimentare.
Pentru derogările repetate ale art.28 (1) al Codului audiovizualului,
art.36 (2) a Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie şi
nerespectarea p.1.4, 2.2, 3.1(b şi c) din condiţiile la licenţa de emisie
seria A MMII nr.014530 din 13.09.2005 şi Anexa nr.2 a licenţei,
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DECIZIE
cu privire la eliberarea autorizaţiei de
retransmisie

nr. 164 din
23.11.2010

Monitorul
Oficial nr. 254256/1007 din

eliberată S.C. “NORDGRUP-TV” S.R.L., fondatoarea Studioului TV
prin cablu “NORD-TV Grup” din s.Călugăr, r-nul Făleşti, conform
art.38 (2) lit.e), (3) lit.a) şi b) al Codului audiovizualului, i se aplică –
avertizare publică.
Pentru derogările repetate de la art.28 (1) al Codului audiovizualului,
art.36 (2) al Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie şi
nerespectarea p.1.4, 2.2, 3.1(b) din condiţiile la autorizaţia de
retransmisie seria AB nr.000012 din 22.02.2007 şi Anexa nr.2 a
autorizaţiei, eliberată S.C. “Elvesat” S.R.L., fondatoarea Studioului TV
prin cablu “Super TV” din s. Sărata Veche, r-nul Făleşti, conform art.38
(2) lit.e), (3) lit.a) şi b) al Codului audiovizualului, i se aplică o amendă
în valoare de 1800 de lei.
Pentru derogările de la art.28 (1) al Codului audiovizualului, art.36 (2)
al Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a
licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea
p.1.4, 2.2, 3.1(b) din condiţiile la autorizaţia de retransmisie seria AB
nr.000068 din 01.04.2009 şi Anexa nr.2 a autorizaţiei, eliberată S.C.
“HELIS-97” S.R.L., fondatoarea Studioului TV prin cablu “TVT” din
or.Teleneşti, conform art.38 (2) lit.e), (3) lit.a) al Codului
audiovizualului, i se aplică avertizare publică. Întreprinderile menţionate
vor stopa imediat retransmisia canalelor TV care nu sînt prevăzute în
oferta serviciilor de programe retransmise aprobate de CCA.
Întreprinderile menţionate vor prezenta un raport privind lichidarea
încălcărilor în cel mult 10 zile din momentul publicării prezentei Decizii
în Monitorul Oficial.
În conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr.96 din 17.10.2008,
întreprinderile menţionate vor comunica publicului motivele şi obiectul
sancţiunii în formula legislaţiei în vigoare.
Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii “GERDAN”
S.R.L. pentru studioul TV prin cablu “Cazaclia TV” din satul Cazaclia,
UTA Găgăuzia.
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pentru S.C. “GERDAN” S.R.L.

24.12.2010

DECIZIE
cu privire la reperfectarea licenţelor de
emisie eliberate O.N.G.
“Centrul de Promovare a Sănătăţii şi
Educaţiei pentru Sănătate
“Sănătatea” şi “Muzic-Ramil” S.R.L.

nr. 165 din
23.11.2010

Monitorul
Oficial nr. 254256/1008 din
24.12.2010

DECIZIE
cu privire la cererea prealabilă a ÎM
“Naţional Media” S.R.L.

nr. 166 din
23.11.2010

Monitorul
Oficial nr. 254256/1009 din
24.12.2010

DECIZIE
cu privire la cesiunea licenţei de emisie a
S.C “DIVASERV

nr. 167 din
23.11.2010

Monitorul
Oficial nr. 254256/1010 din

Se aprobă lista canalelor TV retransmise de către studioul TV prin cablu
“Cazaclia TV” din satul Cazaclia, UTA Găgăuzia – 22 canale: Moldova
1, Euro TV Chişinău, 2 Plus, PRIME, NIT, TV Dixi, N 4, TV 7, TRK
MIR, Minimax, GRT, NGC, Eurosport, TV 1000 RK, Bravo, RTR
Planeta, TV 3 Moldova, Tele Neanea, India TV, Belarus TV, Muzica
TV şi UTR.
Se reperfectează (cu eliberarea unui formular nou) licenţa de emisie
seria AA, nr.082514 din 18.12.2007 eliberată O.N.G. “Centrul de
Promovare a Sănătăţii şi Educaţiei pentru Sănătate “Sănătatea”” pentru
postul de radio “Sănătatea” prin schimbarea denumirii: din “Sănătatea”
în “Jurnal FM”.
Se reperfectează (cu eliberarea unui formular nou) licenţa de emisie
seria A MMII nr.014585 din 09.11.2004, eliberată întreprinderii
“Muzic-Ramil” S.R.L. pentru postul de televiziune “Mega TV”, prin
schimbarea titularului licenţei pe ÎM “TELEDIXI” S.R.L.
Se aprobă proiectul editorial şi concepţia generală a serviciului de
programe a postului de radio “Jurnal FM”.
Se declară nevalabilă licenţa de emisie seria AA, nr.082514 din
18.12.2007 eliberată O.N.G. “Centrul de Promovare a Sănătăţii şi
Educaţiei pentru Sănătate “Sănătatea”” pentru postul de radio
“Sănătatea” ca urmare a schimbării denumirii postului de radio.
Se declară nevalabilă licenţa de emisie seria A MMII nr.014585 din
09.11.2004, eliberată întreprinderii “Muzic-Ramil” S.R.L. pentru postul
de televiziune “Mega TV”.
Cererea prealabilă a ÎM “Naţional Media” SRL de anulare a Deciziei
CCA nr.125 din 19.10.2010 cu privire la bilanţul concursului pentru
utilizarea frecvenţelor radio şi TV, anunţat prin Decizia CCA nr.96 din
25 august 2010, în partea ce se referă la acordarea frecvenţei 104,7 MHz
Cahul, se respinge ca fiind nefondată.
Se cesionează licenţa de emisie seria AA, nr.073640 din 26.11.2008
eliberată S.C. “DIVASERV MEDIA” S.R.L. pentru difuzarea
programelor postului de radio “CITY FM”, către “PAJURA ALBĂ”
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MEDIA” S.R.L. către “PAJURA ALBĂ”
S.R.L.

24.12.2010

DECIZIE
asupra Raportului de monitorizare a
serviciilor de programe informative
ale posturilor TV cu acoperire naţională
privind reflectarea campaniei
electorale la alegerile parlamentare
anticipate din 28 noiembrie 2010

nr. 168 din
26.11.2010

Monitorul
Oficial nr.254256/1011 din
24.12.2010

DECIZIE
cu privire la contestaţia reprezentantului
Partidului Democrat
din Moldova la CEC vis-a-vis de
încheierea Judecătoriei
Centru, mun.Chişinău
DECIZIE
cu privire la contestaţia reprezentantului

nr. 169 din
26.11.2010

Monitorul
Oficial nr.254256/1012 din
24.12.2010

nr. 170 din
26.11.2010

Monitorul
Oficial nr.254-

S.R.L.
Se declară nevalabilă (ca urmare a cesiunii) licenţa de emisie seria AA,
nr.073640 din 26.11.2008 eliberată S.C. “DIVASERV MEDIA” S.R.L.
pentru postul de radio “CITY FM”. Blancheta licenţei de emisie
declarată nevalabilă se transmite în arhivă împreună cu dosarul
titularului.
Se eliberează licenţa de emisie S.R.L. “PAJURA ALBĂ” pentru postul
de radio “CITY FM”.
“PAJURA ALBĂ” S.R.L. va prezenta Consiliului Coordonator al
Audiovizualului actul ce va confirma autorizarea tehnică a frecvenţei:
89,60 MHz – Chişinău, în termenele prevăzute de legislaţie.
Se aprobă Raportul de monitorizare a serviciilor de programe
informative ale posturilor TV cu acoperire naţională privind reflectarea
campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28
noiembrie 2010 pentru perioada 11-23 noiembrie.
CCA va monitoriza în continuare reflectarea campaniei electorale în
cadrul emisiunilor informative ale posturilor TV cu acoperire naţională
şi a posturilor Publika TV şi Jurnal TV pentru perioada 24-28 noiembrie
curent.
Postului de televiziune “NIT” (director Adela Răileanu) i se acordă o
perioadă de 3 zile pentru a reveni în legalitate şi de a lichida derogările
atestate în Raportul de monitorizare nominalizat. Contestaţia din 17
noiembrie 2010 a reprezentantului AMN la CEC se respinge, ca fiind
nefondată.
Contestaţia nr.APA-28 din 22 noiembrie 2010 a reprezentantului
Partidului Democrat din Moldova la CEC se respinge, ca fiind
nefondată.

Contestaţia reprezentantului Partidului politic pentru Neam şi Ţară la
CEC vis-a-vis de postul de televiziune Publika TV se respinge, ca fiind
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Partidului pentru Neam şi Ţară la CEC
vis-a-vis de postul de televiziune Publika
TV
DECIZIE
cu privire la cererea de prelungire de
drept a licenţei de emisie pentru postul
TV prin eter “TV-7”
DECIZIE
cu privire la activitatea studioului TV
cu emisie prin satelit “Lara TV”

nr. 173 din
03.12.2010

nr. 174 din
03.12.2010

DECIZIE
nr. 175 din
cu privire la examinarea contestaţiilor 03.12.2010
reprezentanţilor PCRM, PLDM şi PPNŢ
la CEC
DECIZIE
nr. 177
cu privire la solicitarea Ministerului
din 17.12.2010
Tehnologiilor Informaţionale şi
Comunicaţiilor privind situaţia
Î.S. “Radiocomunicaţii”

256/1013 din
24.12.2010

nefondată.

Monitorul
Oficial
nr.14/47 din
07.01.2011
Monitorul
Oficial nr.14/48 din
07.01.2011

Se prelungeşte de drept licenţa de emisie deţinută de S.A.
“ANALITICMEDIA-GRUP” pentru postul TV prin eter “TV-7”, pe o
perioadă de 7 ani cu eliberarea unui formular nou. Licenţa nouă va fi
valabilă din data de 1 martie 2011.
Se retrage Licenţa de emisie seria AA nr.073683 eliberată Bursei
Imobiliare “Lara” S.R.L. pentru studioul de televiziune “Lara TV” cu
emisie prin satelit. Blancheta licenţei de emisie retrasă se transmite în
arhivă împreună cu dosarul titularului.
Licenţa de emisie seria AA nr.073683 din 27.11.2009, eliberată Bursei
Imobiliare “Lara” S.R.L. pentru studioul de televiziune “Lara TV” cu
emisie prin satelit se declară nevalabilă; modificările respective se
introduc în Registrul de licenţiere.
Sesizările reprezentanţilor la Comisia Electorală Centrală ai PCRM,
PLDM şi PPNŢ adresate Comisiei Electorale Centrale, nu cad sub
incidenţa Codului audiovizualului al Republicii Moldova.

Monitorul
Oficial nr.14/49 din
07.01.2011
Monitorul
Oficial nr.14/50 din 07.01.2
011

Punctul 2.1 din condiţiile licenţelor de emisie ale radiodifuzorilor ce
furnizează servicii de programe în bază contractuală cu Î.S.
“Radiocomunicaţii” va fi expus în următoarea redacţie: “2.1. Titularul
licenţei de emisie este în drept să desfăşoare activitatea audiovizuală
prin difuzarea serviciilor de programe în baza contractului, încheiat cu
Î.S. “Radiocomunicaţii”, vizînd furnizarea reţelei publice respective de
televiziune sau de radiodifuziune, cu specificarea în anexă la licenţă a
canalelor sau frecvenţelor radio, precum şi a localităţilor respective”.
Se reperfectează condiţiile Licenţei de emisie seria A MMII nr.014622
din 25.09.2007, eliberată I.P.N.A. Compania “Teleradio-Moldova”
pentru postul de radio “Radio Moldova” prin eliberarea unui supliment
la licenţa de emisie în care vor fi menţionate următoarele frecvenţe
utilizate în baza contractului cu Î.S. “Radiocomunicaţii”: 100,7 MHz şi
10
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DECIZIE
cu privire la eliberarea autorizaţiilor de
retransmisie

nr. 179 din
17.12.2010

Monitorul
Oficial nr.14/51 din
07.01.2011

1,494 MHz – Cahul; 106,8 MHz – Căuşeni; 103,5 MHz – Cimişlia;
0,873 MHz – Codru (mun.Chişinău); 101,3 MHz şi 1,494 MHz –
Edineţ; 103,3 MHz – Trifeşti (Rezina); 100,0 MHz – Tarasova (Rezina);
104,9 MHz – Mîndreştii Noi (Sîngerei); 100,5 MHz – Străşeni; 102,0
MHz – Ungheni; 105,8 MHz – Soroca; 100,5 MHz – Cosăuţi (Soroca);
100,5 MHz – Vasilcău (Soroca); 106,8 MHz – Leova; 103,0 MHz –
Lipcani (Briceni); 106,8 MHz – Cebolaccia (Cantemir); 103,9 MHz –
Maşcăuţi (Criuleni); 105,2 MHz – Naslavcea (Ocniţa); 105,8 MHz –
Caplani (Ştefan Vodă); 105,1 MHz – Crocmaz (Ştefan Vodă); 100,4
MHz – Sănătăuca (Floreşti); 100,5 MHz – Climăuţii de Jos (Şoldăneşti).
Se reperfectează condiţiile Licenţei de emisie seria AA nr.073726 din
24.09.2010, eliberată “Prime TV” S.R.L. pentru postul TV cu emisie
prin eter “Prime” prin eliberarea unui supliment la licenţa de emisie în
care vor fi menţionate următoarele canale utilizate în baza contractului
cu Î.S. “Radiocomunicaţii”: canalul 31 – Cahul; canalul 28 – Căuşeni;
canalul 2 – Cimişlia; canalul 31 – Edineţ; canalul 27 – Trifeşti (Rezina);
canalul 8 – Sîngerei; canalul 30 – Străşeni; canalul 29 – Ungheni;
canalul 10 – Corneşti (Ungheni); canalul 28 – Soroca; canalul 39 –
Leova; canalul 7 – Colibabovca (Leova); canalul 8 – Bender; canalul 34
– Cantemir; canalul 41 – Tartaul (Cantemir); canalul 24 – Criuleni;
canalul 40 – Holercani (Dubăsari); canalul 10 – Comrat (UTAG);
canalul 12 – Ceadîr-Lunga (UTAG); canalul 41 – Tomai (UTAG).
Se eliberează autorizaţia de retransmisie S.C. “BAS-DIGITAL” SRL
pentru studioul TV prin cablu “BAS-DIGITAL” din oraşul
Basarabeasca şi satul Abaclia.
Se aprobă oferta serviciului de programe retransmis de către studioul
TV prin cablu “BAS-DIGITAL” din oraşul Basarabeasca şi satul
Abaclia – 49 canale.
Canalele: Prime, N4, Bas-TV, Minimax, NGC, RTVI, Euronews,
Eurosport ro, Eurosport ru şi TV 1000 Action, au fost excluse din oferta
serviciului de programe retransmis de către studioul TV prin cablu
“BAS-DIGITAL” din cauza lipsei contractelor de retransmisie.
11
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DECIZIE
cu privire la reperfectarea licenţelor de
emisie

nr. 181 din
17.12.2010

Monitorul
Oficial nr.14/52 din 07.01.2
011

Pentru retransmisia serviciilor de programe cu încălcarea prevederilor
art.28 (1), retransmisia serviciilor de programe fără autorizaţia de
retransmisie, în conformitate cu art.38 alin.(2) lit.(a) şi (e); alin.(3), S.C.
“BAS-DIGITAL” S.R.L., fondatoarei studioului TV prin cablu “BASDIGITAL”, i se aplică avertizare publică.
Se eliberează autorizaţia de retransmisie S.C. “NORDGRUP-TV”
S.R.L. pentru studioul TV prin cablu “NORD-TV GRUP”.
Se aprobă oferta serviciului de programe retransmis de către studioul
TV prin cablu “NORD-TV GRUP” din următoarele localităţi:
• Bălţi (44 de canale)
• Soroca (47 de canale)
• Drochia (36 de canale)
• Danu (23 de canale
• Maramonovca (20 de canale)
• Fîntîniţa (21 de canale)
• Ochiu Alb (24 de canale)
• Dominteni (26 de canale)
• Sofia (23 de canale)
• Ţarigrad (30 de canale)
• Şuri (27 de canale)
• Mîndîc (27 de canale
• Chetrosu (23 de canale)
• Cupcini (32 de canale)
• Caracuşenii Vechi (27 de canale)
• Brătuşeni (27 de canale)
• Floreşti (40 de canale)
Se reperfectează (cu eliberarea unui formular nou) Licenţa de emisie
seria AA nr.073726 din 24.09.2010, eliberată “Prime TV” S.R.L. pentru
postul TV cu emisie prin eter “Prime” prin schimbarea denumirii
întreprinderii din S.R.L. “Prime TV” în Întreprinderea cu Capital Străin
“Prime TV” S.R.L.
Se reperfectează (cu eliberarea unui formular nou) Licenţa de emisie
12
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DECIZIE
cu privire la cesiunea licenţelor de emisie

nr. 182 din
17.12.2010

Monitorul
Oficial nr.14/53 din
07.01.2011

seria AA nr.073723 din 06.07.2010, eliberată “Prime TV” S.R.L. pentru
postul TV cu emisie prin satelit “Prime” prin schimbarea denumirii
întreprinderii din S.R.L. “Prime TV” în Întreprinderea cu Capital Străin
“Prime TV” S.R.L.
Se declară nevalabilă Licenţa de emisie seria AA nr.073726 din
24.09.2010, eliberată “Prime TV” S.R.L. pentru postul TV cu emisie
prin eter “Prime”.
Se declară nevalabilă Licenţa de emisie seria AA nr.073723 din
06.07.2010, eliberată “Prime TV” S.R.L. pentru postul TV cu emisie
prin satelit “Prime”.
Se acceptă cesionarea Licenţei de emisie seria AA nr.073714 din
06.05.2010, eliberată Î.C.S. “MEDIAGRUP-MEGAPOLIS” S.R.L.
pentru postul de radio “Maestro FM” către Î.C.S. “TELEFE M
INTERNAŢIONAL” S.R.L.
Se acceptă cesionarea Licenţei de emisie seria A MMII nr.014629 din
18.12.2007, eliberată C.R. “Antena C” S.R.L. pentru postul de radio
“Prime FM” către Î.C.S. “Prime TV” SRL.
Se acceptă cesionarea Licenţei de emisie seria AA nr.082515 din
07.05.2008, eliberată Î.C.S. “Social Media” S.R.L. pentru postul TV “1
Music Moldova” către Î.C.S. “Prime TV” SRL.
Se declară nevalabilă Licenţa de emisie seria AA nr.073714 din
06.05.2010, eliberată Î.C.S. “MEDIAGRUP-MEGAPOLIS” S.R.L.
pentru postul de radio “Maestro FM”.
Se declară nevalabilă Licenţa de emisie seria A MMII nr.014629 din
18.12.2007, eliberată C.R. “Antena C” S.R.L. pentru postul de radio
“Prime FM”.
Se declară nevalabilă Licenţa de emisie seria AA, nr.082515 din
07.05.2008 eliberată Î.C.S. “Social Media” SRL pentru postul TV “1
Music Moldova”.
Se eliberează licenţă de emisie Î.C.S. “TELEFE M INTERNAŢIONAL”
S.R.L. pentru postul de radio “Maestro FM”.
Se eliberează licenţă de emisie Î.C.S. “Prime TV” S.R.L. pentru postul
13
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nr. 183 din
DECIZIE
cu privire la examinarea cererii prealabile 17.12.2010
a Î.M. “Noile Idei Televizate” S.R.L.
nr. 184 din
DECIZIE
23.12.2010
cu privire la realizarea Declaraţiilor
radiodifuzorilor privind politica editorială
pentru campania electorală la alegerile
parlamentare anticipate din 28 noiembrie
2010

Monitorul
Oficial nr.14/54 din
07.01.2011
Monitorul
Oficial nr.14/55 din
07.01.2011

de radio “Prime FM”.
Se eliberează licenţă de emisie Î.C.S. “Prime TV” S.R.L. pentru postul
TV “1 Music Moldova”.
Î.C.S. “TELEFE M INTERNAŢIONAL” S.R.L. va prezenta CCA în
termenele legale licenţa tehnică reperfectată.
Î.C.S.“Prime TV”SRL va prezenta CCA în termenele legale licenţele
tehnice reperfectate.
Cererea prealabilă a Î.M. “Noile Idei Televizate” S.R.L. de anulare a
art.3 al Deciziei CCA nr.156 din 19.11.2010 se respinge ca nefondată.
Se atenţionează postul de televiziune “NIT” pentru nerespectarea în
totalitate a prevederilor Declaraţiei privind politica editorială pentru
campania electorală la alegerile parlamentare anticipate din 28.11.2010
(încălcarea normelor legale privind asigurarea pluralismului politic în
serviciile de programe) şi radiodifuzorii : Fresh FM, Retro FM,
Discovery FM, Sport FM, Plai, Maestro FM, Radio Dor 93,0 FM ,
Radio Stil, Radio Noroc, Radio Prim, Albena, Impuls FM, Flor FM,
Canal X FM, Aquarelle FM, Plus FM, Megapolis FM, Vocea
Basarabiei, TV Elita, Pro TV Chişinău, Eni Ai, Aiîn Aciîc, Inter TV,
Mega TV, Super TV, Accent TV, Alt TV, pentru încălcarea prevederilor
pct.49 al Regulamentului CEC privind reflectarea campaniei electorale
la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

ACTE EMISE DE ALTE AUTORITĂŢI PUBLICE ALE REPUBLICII MOLDOVA
Guvernul Republicii Moldova
HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea Programului
de dezvoltare a accesului
la Internet în bandă largă pe anii 20102013

nr. 1077 din
17.11.2010

Monitorul
Oficial nr.227230/1192 din
19.11.2010

Se aprobă:
Programul de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii
2010-2013, conform anexei nr.1;
Planul de acţiuni privind realizarea Programului de dezvoltare a
accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013, conform anexei
nr.2.
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Guvernul Republicii Moldova
HOTĂRÎRE
privind aprobarea Cerinţelor faţă de
asigurarea securităţii datelor
cu caracter personal la prelucrarea
acestora în cadrul sistemelor
informaţionale de date cu caracter
personal
Guvernul Republicii Moldova
HOTĂRÎRE
cu privire la unitatea de informare şi
comunicare cu mass-media a autorităţii
administraţiei publice centrale

nr. 1123 din
14.12.2010

nr. 1211 din
27.12.2010

Se pune în sarcina Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi
Comunicaţiilor monitorizarea şi coordonarea procesului de realizare a
Programului de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii
2010-2013.
Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, responsabile de
realizarea prezentei hotărîri, vor informa, anual, pînă la data de 20
ianuarie, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor
despre acţiunile întreprinse.
Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor va
generaliza informaţia recepţionată şi va prezenta Guvernului, pînă la
data de 15 februarie, raportul privind executarea prezentei hotărîri.
Monitorul
Se aprobă Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter
Oficial nr. 254- personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de
256/1282 din 24. date cu caracter personal (se anexează).
12.2010
Deţinătorii de date cu caracter personal vor întreprinde măsurile
necesare privind implementarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii
datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor
informaţionale de date cu caracter personal, în termen de 12 luni de la
intrarea în vigoare a prezentei Hotărîri.
Monitorul
Se stabileşte că unitatea de informare şi comunicare cu mass-media este
Oficial nr.16o subdiviziune structurală instituită în cadrul aparatului central al
17/6 din
autorităţii administraţiei publice centrale, care este subordonată
21.01.2011
nemijlocit conducătorului acestei autorităţi.
Se aprobă Regulamentul-cadru al unităţii de informare şi comunicare
cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale, conform
anexei.
Autorităţile administraţiei publice centrale, la elaborarea sau
modificarea regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea lor, vor
prevedea includerea în structura aparatului central a unităţii de
informare şi comunicare cu mass-media.
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PRACTICA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE*
Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului pe cauza
Novaia Gazeta v Voronezhe c. Rusiei
(cererea nr 27570/03)

Proceduri de defaimare împotriva ziarului pentru un articol critic cu privire la utilizarea unor fonduri publice nejustificate.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis, în unanimitate, că nu a existat o violare a articolului 10 (libertatea de exprimare) din Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului.
Cauza ţine de o acţiune de defăimare împotriva redacţiei ziarului pentru un articol cu privire la pretinsele abuzuri de către funcţionarii publici.
Faptele principale:
Reclamantul, redacţia unui ziar editorial ”Novaya Gazeta Voronezhe” este o societate cu răspundere limitată potrivit legislaţiei ruse, înregistrate în oraşul
Voronej (Rusia). În luna aprilie 2002, ziarul a publicat un articol despre unele pretinse abuzuri şi nereguli comise de primarul de Voronej şi alţi funcţionari.
Ziarul a făcut, de asemenea, referiri la serviciile furnizate ale unui afacerist local. Articolul a fost bazat şi citat dintr-un raport de audit al administraţiei locale.
Primarul, cei doi funcţionari şi omul de afaceri au depus o acţiune de defăimare împotriva ziarului, susţinând că articolul conţinea informaţii false care au
lezat reputaţia lor. Având în vedere că ziarul a avut la dispoziţie numai copii ordinare ale raportului de audit, care nu aveau nicio valoare probatorie, redacţia
a solicitat instanţei sa fie prezentate originalul acestui raport, dar instanţa a respins cererea. Redacţia ziarului a încercat să obţină originalul de la mai multe
autorităţi, dar fără succes. O altă cerere adresată instanţei pentru a fi prezentat originalul raportului a fost, de asemenea, refuzată.
În luna octombrie 2002, printr-o hotărâre, instanţa a admis acţiunea reclamanţilor, considerând în special că ziarul nu a prezentat nicio proba în susţinerea
articolului privind deturnarea de fonduri de către primar şi a omului de afaceri. Instanţa a subliniat că nu a fost pornită nicio urmărire penală împotriva
reclamanţilor în legătură cu auditul financiar în cauză, astfel, articolul fiind nefondat. Instanţa a mai constatat ca afirmaţia precum că primarul a părăsit
rândurile Partidului Comunist nu corespunde realităţii. Redacţia a fost obligată să plătească despăgubiri reclamanţilor şi să publice o dezminţire. În luna
*

Hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului în limba engleza şi/sau franceză pot fi găsite la www.echr.coe.int
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februarie 2003, instanţa superioară a menţinut soluţia primei instanţe, şi in consecinţă redacţia zarului a plătit compensaţia solicitata şi a publicat o
dezminţire.
Hotărârea Curţii:
Faptul că acţiunea civilă pentru defăimare a constituit o ingerinţă în libertatea de exprimare a ziarului, că această intervenţie a fost în conformitate cu
legislaţia rusă, şi că a urmărit scopul legitim de a proteja reputaţia reclamanţilor, nu a fost contestat de către părţi.
În ceea ce priveşte chestiunea dacă ingerinţa a fost "necesară într-o societate democratică" în sensul articolului 10, Curtea a subliniat că, primarul, acţionând
conform posibilităţilor sale publice, inevitabil şi conştient, poate limita controlul jurnaliştilor şi a publicului larg. Este de asemenea aplicabil, deşi într-o
măsură mai mică, altor oficiali municipali şi omului de afaceri daca a avut loc utilizarea corectă a fondurilor publice în cauză. Deoarece articolul, în principal,
se refera la gestionarea acestor fonduri, în mod incontestabil fiind o chestiune de interes general despre care populaţia locală avea dreptul de a fi informat,
prin urmare, reclamanţii ar fi trebuit să demonstreze un grad mai mare de toleranţă la criticile în cadrul unei dezbateri publice decât în una privată.
Curtea nu a rămas convinsă că pretinsa afirmaţie precum că primarul a pierdut calitatea sa de membru al Partidului Comunist, ceea ce evident reprezintă o
relatare de fapt, ar putea distruge reputaţia sa, deoarece nici aderarea la Partidul Comunist şi nici părăsirea acestuia nu constituie o încălcare a legislaţiei ruse.
Restul declaraţiilor contestate reflectă mai mult percepţia jurnalistului cu privire la distribuirea fondurilor oraşului. Anumite expresii utilizate în articol ar
putea fi considerate provocatoare, dar ele nu au depăşit gradul admis de exagerare. Având în vedere că acestea au fost observaţii cu privire la o chestiune de
interes public, acestea au trebuit să fie privite ca judecăţi de valoare, mai degrabă decât relatări de fapt. Cu toate acestea, instanţele naţionale nu au făcut
această distincţie în analiza lor, motivul fiind că legea Rusă cu privire la defăimare la acel moment nu făcea distincţie între acele două, după cum Curtea a
constatat în alte cauze anterioare.
Curtea a fost uimită de faptul că niciuna dintre cele două instanţe naţionale nu au încercat să stabilească dacă informaţiile prezentate în articol ar avea o baza
factologica prin prezentarea originalului sau a unei copii legalizate a raportului de audit. Solicitând redacţiei probarea veridicităţii declaraţiilor făcute în
articol, totodată privând-o de posibilitatea efectivă de a prezenta dovezi în susţinerea acestor declaraţii, instanţele judecătoreşti naţionale au depăşit marja lor
de apreciere. Curtea nu a putut urmări în continuare logica implicită în motivarea instanţelor ruse precum că, în lipsa urmăririi penale a funcţionarilor publici,
mass-media nu putea sa publice vreun articol legat de cazuri cu privire la pretinsele abuzuri ale fondurilor publice, fără riscul de a fi sancţionate pentru
defăimare.
Curtea a concluzionat că ingerinţa în libertatea de exprimare a ziarului a fost disproporţionată în raport cu scopul urmărit şi în consecinţă nu a fost „necesara
într-o societate democratică”, contrar art. 10.
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Curtea a acordat reclamantului EUR 877 cu titlu de prejudiciu material.
Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului pe cauza
Público - Comunicação Social, S.A. şi Alţii c. Portugaliei
(cererea nr. 39324/07)
Cauza se referă la o hotărâre judecătorească prin care ziarul Público şi alte patru persoane din staff-ul său au fost obligaţi să plătească EUR 75 000 în
favoarea Sporting Club Portugal pentru defăimare în urma publicării unui articol precum că acest club de fotbal datorează sume substanţiale cu titlu de
contribuţii de asigurări sociale.
Faptele principale:
Primul reclamant, Público - Comunicação Social, S.A., o companie cu sediul în Maia (Portugalia) este proprietarul ziarului cotidian de mare circulaţie
naţională Público. Ceilalţi patru reclamanţi sunt: José Manuel Fernandes (directorul publicaţiei la acel moment), João Ramos de Almeida, João Mateus şi
António Arnaldo Mesquita (toţi jurnalişti ai publicaţiei la momentul relevant).
La 22 februarie 2001, ziarul a publicat un articol (care a fost preluat şi răspândit de alte surse media), împreună cu un titlu pe prima pagină, susţinând că
Sporting Club de Portugal datorează aproximativ EUR 2, 3 milioane cu titlu de contribuţii de asigurări sociale. Recunoscut ca şi o asociaţie de interes public,
Sporting Club de Portugal este unul din cluburile naţionale de fotbal. Articolul în cauză includea şi o negare a “ reprezentanţilor clubului” precum că o astfel
de datorie există, împreună cu poziţia Ministerului Finanţelor, care a notat că o astfel de informaţie este confidenţială în temeiul legislaţiei fiscale.
Susţinând că articolul în cauză le-a lezat onoarea, Sporting Club de Portugal a acţionat în judecată reclamanţii. Prima Instanţă de la Lisabona, printr-o
hotărâre din 15 aprilie 2005 menţinută de Curtea de Apel de la Lisabona la 19 septembrie 2006, a decis că reclamanţii şi-au exercitat doar dreptul la libertatea
de exprimare.
Instanţele au constatat că João Ramos de Almeida a avut acces la un document al Ministerului Finanţelor pe care şi-a fondat articolul, şi au notat, de
asemenea, că el a primit o confirmare a informaţiilor contestate de la o sursă secretă.
Printr-o decizie din 8 martie 2007, Curtea Supremă de Justiţie a casat soluţiile instanţelor inferioare şi a obligat reclamanţii la plata a EUR 75 000 în favoarea
Sporting Club de Portugal pentru defăimare. Recursul constituţional înaintat de reclamanţi a fost respins de Curtea Constituţională la 29 mai 2008. Primul
reclamant a plătit suma integral.
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Hotărârea Curţii:
Este incontestabil faptul că obligarea reclamanţilor la plata prejudiciilor este prevăzut de dreptul portughez şi a urmărit scopul legitim de a proteja reputaţia şi
drepturile altora. Cu toate acestea, Curtea trebuie să stabilească dacă aceasta este “necesară într-o societate democratică”. În apreciarea sa, mai întâi de toate a
fost notat că articolul în cauză este de interes public (subiectul discutat, în special posibilitatea că anumiţi contribuabili nu şi-au onorat obligaţiile fiscale, fiind
o chestiune pe care presa ar fi trebuit sa fie în posibilitatea de a o comunica).
Curtea a examinat apoi dacă reclamanţii şi-au onorat “îndatoririle şi responsabilităţile” inerente în exercitarea libertăţii de exprimare şi, în special, dacă au
acţionat cu bună-credinţă, în scopul de a disemina informaţii precise şi fiabile, în conformitate cu etica jurnalistică. A mai notat, printre altele, că instanţele
naţionale au constatat faptul accesului reclamanţilor la un document al Ministerului Finanţelor care arăta că Sporting Clube de Portugal datora bani
Trezoreriei, şi că această informaţie a fost confirmată de către o sursă pe care jurnaliştii, în conformitate cu art. 10, nu au divulgat-o. În continuare, Curtea a
observat că înainte de publicarea articolului, reclamanţii au cerut părerile reprezentanţilor clubului de fotbal în cauză şi a autorităţilor fiscale, şi au anunţat
ziua imediat următoare că Sporting Clube de Portugal a negat informaţia descrisă.
În opinia Curţii, articolul publicat de reclamanţi a avut un suficient substrat factologic şi nimic nu indică că ei nu şi-au onorat “îndatoririle şi
responsabilităţile”, sau că nu au acţionat în conformitate cu etica jurnalistică. Curtea a reiterat că natura şi severitatea penalităţilor impuse erau, de asemenea,
factori care urmau să fie luaţi în consideraţie la evaluarea proporţionalităţii unei ingerinţe. Suma de EUR 75 000 cu titlu de prejudiciu a fost disproporţionată
în raport cu prejudicial cauzat reputaţiei reclamantului. O astfel de sancţiune, inevitabil ar descuraja jurnaliştii să abordeze chestiuni de interes public legate
de viaţa comunităţii şi este de natură să împiedice mass-media la îndepliniera misiunii sale, ca un furnizor de informaţie şi câine de pază al societăţii.
Curtea a concluzionat în unanimitate că hotărârea împotriva reclamanţilor nu era “necesară într-o societate democratică” şi în consecinţă a fost violat art. 10.
Curtea a acordat primului reclamant EUR 83,619.75 cu titlu de prejudiciu material şi EUR 6,000 cu titlu de costuri şi cheltuieli.
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Acte normative:

DECIZIE
asupra Raportului de monitorizare a serviciilor de programe informative
ale posturilor TV cu acoperire naţională privind reflectarea campaniei
electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010
nr. 146 din 05.11.2010
Monitorul Oficial nr.227-230/859 din 19.11.2010

***
În conformitate cu prevederile art.7, 37 (1), 40 (1) lit.d) ale Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006, art.641 al Codului electoral şi punctul
51 al Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă
din Republica Moldova, în perioada 18-29 octombrie 2010 a fost monitorizată reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate în cadrul
principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune cu acoperire naţională.
Ca urmare a examinării Raportului de monitorizare a serviciilor de programe informative ale posturilor TV cu acoperire naţională privind reflectarea
campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 şi a dezbaterilor publice, în baza prevederilor Codului audiovizualului nr.260XVI din 27.07.2006, Regulamentului CEC privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele
de informare în masă, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3614 din 8 octombrie 2010, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Se aprobă Raportul de monitorizare a serviciilor de programe informative ale posturilor TV cu acoperire naţională privind reflectarea campaniei
electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.
Art.2. Postului de televiziune “NIT” (director Adela Răileanu) i se acordă o perioadă de 3 zile pentru a reveni în legalitate şi de a lichida derogările
atestate în Raportul de monitorizare nominalizat.
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Art.3. Pentru derogări de la prevederile Concepţiei generale a serviciului de programe (prt.3.1 lit.a), a condiţiilor Licenţei de emisie seria A MMII
nr.014615 din 25.09.07, în conformitate cu art.38 alin.(2), lit.b) din Codul audiovizualului, întreprinderea “Euro-TV-Chişinău” SRL se avertizează public.
Art.4. Întreprinderii “Euro-TV-Chişinău” SRL i se acordă o perioadă de 3 zile pentru a reveni în legalitate şi de a difuza emisiuni informative în
conformitate cu prevederile Concepţiei generale a serviciului de programe, aprobată de CCA prin Decizia nr.116 din 15 octombrie 2010.
Art.5. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia monitorizare.
Art.6. Prezenta decizie se dă publicităţii.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Constantin Bîrcă

Chişinău, 5 noiembrie 2010.
Nr.146.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.146 din 05.11.2010 asupra Raportului de monitorizare a serviciilor de programe informative ale posturilor TV cu acoperire naţională privind reflectarea campaniei electorale la
alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 //Monitorul Oficial 227-230/859, 19.11.2010
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DECIZIE
cu privire la examinarea contestaţiilor secretarului general al PLDM privind
reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate
din 28 noiembrie 2010 de către postul de televiziune “NIT”
nr. 147 din 05.11.2010
Monitorul Oficial nr.231-234/893 din 26.11.2010

***
Dl Victor Roşca, secretarul general al PLDM, a adresat Consiliului Coordonator al Audiovizualului mai multe contestaţii (nr.228 din 01.11.2010 şi 230,
231, 232 din 05.11.2010) privind prestaţia ediţiilor de ştiri realizate de postul TV “NIT”. În opinia sa, majoritatea acestora reflectă programul electoral al unui
singur candidat – PCRM, de asemenea, sînt prezentate informaţii neveridice, denaturate, manipulatoare, cu scopul de a defăima şi discredita imaginea
concurenţilor. Astfel, conform contestaţiilor, se încalcă prevederile art.10 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art.7
(1-4), 10 (1), (5) din Codul audiovizualului, art.47 şi 64 1 din Codul electoral, pct.1 şi 18 din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la
alegerile parlamentare anticipate din 29 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3614 din
8 octombrie 2010.
În rezultatul examinării contestaţiilor şi a Raportului de monitorizare a serviciilor de programe informative ale posturilor TV cu acoperire naţională
privind reflectarea campaniei electorale, pentru perioada 18-29 octombrie curent, s-a atestat că postul de televiziune “NIT” a avut un volum mare de subiecte
electorale, preponderent cu prezentarea unui singur concurent electoral – PCRM, a făcut partizanat politic deschis în favoarea PCRM; acest concurent
electoral a fost prezentat în lumină pozitivă în materialele de la NIT, care a lansat şi o campanie “Moldova alege victoria!” întru susţinerea acestuia.
Reprezentanţii AIE, partidele din cadrul acesteia precum şi reprezentanţii Guvernului şi Preşedintele interimar, au fost în mare parte criticaţi, unilateral, fără a
fi prezentată opinia acestora şi a li se oferi dreptul la replică.
Prin Decizia CCA nr.146 din 5.11.2010, postului de televiziune “NIT” i s-a acordat o perioadă de 3 zile pentru a reveni în legalitate şi de a lichida
derogările atestate. Ulterior, reprezentantul PLDM, a declarat în cadrul şedinţei publice că după aprobarea deciziei nominalizate, examinarea contestaţiilor
depuse de către acesta (nr.228 din 01.11.2010 şi 230, 231, 232 din 05.11.2010) nu mai are sens.
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La 29 octombrie curent, prin contestaţiile nr.225, 226, secretarul general al PLDM a sesizat CCA asupra faptului că la 26 şi 28 octombrie 2010 postul
de televiziune “NIT” a difuzat două filme – “Un an negru pentru Moldova. Cronica distrugerii” şi “Власти преднамереннo пoдoрвали дамбу в Немценах”,
în care sînt prezentate informaţii neveridice, denaturate, manipulatoare cu scopul de a defăima şi discredita imaginea liderilor AIE.
Ca urmare a examinării contestaţiilor s-a constatat că aprecierea veridicităţii informaţiilor prezentate în filmele respective, precum şi confirmarea sau
infirmarea argumentelor nu ţine de competenţa Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
În cazul în care actorii politici se consideră lezaţi în drepturile lor legitime ei au posibilitatea de a cere remedii echivalente în conformitate cu
prevederile Codului civil sau de a se adresa în instanţa de judecată în conformitate cu prevederile art.10 al Codului audiovizualului.
Reieşind din cele expuse şi în rezultatul dezbaterilor publice, în baza prevederilor Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006, Regulamentului
CEC privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă, aprobat prin
Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3614 din 8 octombrie 2010, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. CCA va monitoriza, în următoarele 3 zile, emisiunile informative ale postului de televiziune “NIT” privind executarea Deciziei nr.146 din
05.11.2010; în cazul depistării derogărilor repetate de la prevederile Codului audiovizualului şi a Regulamentului CEC privind reflectarea campaniei
electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova va aplica sancţiuni în
conformitate cu prevederile Codului audiovizualului.
Art.2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia monitorizare.
Art.3. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Constantin Bîrcă

Chişinău, 5 noiembrie 2010.
Nr.147.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.147 din 05.11.2010 cu privire la examinarea contestaţiilor secretarului general al PLDM privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie
2010 de către postul de televiziune “NIT” //Monitorul Oficial 231-234/893, 26.11.2010
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DECIZIE
cu privire la examinarea contestaţiilor reprezentanţilor Partidului Popular
Creştin Democrat şi Partidului Social Democrat privind organizarea
emisiunilor de dezbateri electorale de către postul
de radio “Vocea Basarabiei”
nr. 148 din 05.11.2010
Monitorul Oficial nr.231-234/894 din 26.11.2010

***
Reprezentantul Partidului Popular Creştin Democrat, Natalia Mihai şi reprezentantul Partidului Social Democrat, Roman Emelianov, la 03.11.2010 au
adresat Consiliului Coordonator al Audiovizualului contestaţii privind încălcarea de către postul de radio “Vocea Basarabiei” a principiilor echităţii şi
egalităţii în dezbaterile electorale. Petiţionarii consideră că postul de radio “Vocea Basarabiei”, ca urmare a modificării graficului emisiunilor de dezbateri
pentru perioada 1-26 noiembrie 2010, a încălcat prevederile art.64 (2)-(4) al Codului electoral, art.7 al Codului audiovizualului, pct.3, 7, 40 ale
Regulamentului CEC privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, din motiv că acesta defavorizează
mai mulţi concurenţi electorali.
Conform graficului de dezbateri electorale pentru perioada 1-26 noiembrie 2010, care a fost făcut public de către postul de radio “Vocea Basarabiei”,
Partidul Liberal urmează a fi invitat la dezbateri de 19 ori, Partidul Liberal Democrat de 20 de ori, iar celelalte partide de 15-16 ori şi mai puţin.
Petiţionarii solicită asigurarea condiţiilor egale şi nediscriminatorii pentru toţi concurenţii electorali pentru participare la dezbaterile electorale ale
postului de radio “Vocea Basarabiei”.
Prin Decizia CCA nr.132 din 29 octombrie curent, ca urmare a examinării contestaţiei Preşedintelui PPCD, postul de radio “Vocea Basarabiei” a fost
obligat să se conformeze prevederilor Codului audiovizualului şi a legislaţiei electorale şi să respecte principiile reflectării echitabile şi echilibrate a
campaniei electorale.
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Reieşind din cele expuse, în rezultatul examinării contestaţiilor şi a dezbaterilor publice, în baza prevederilor Codului audiovizualului nr.260-XVI din
27.07.2006, Regulamentului CEC privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de
informare în masă, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3614 din 8 octombrie 2010, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Se obligă postul de radio “Vocea Basarabiei” (director, responsabil pentru reflectarea campaniei electorale, dl Veaceslav Ţîbuleac) să se
conformeze prevederilor Codului audiovizualului şi a legislaţiei electorale şi să modifice, în termen de 3 zile calendaristice, orarul emisiunilor de dezbateri
electorale pentru a-l aduce în concordanţă cu prevederile art.64 (2)-(4) al Codului electoral, art.7 al Codului audiovizualului, pct.3, 7 al Regulamentului CEC
privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 şi a prevederilor Declaraţiei privind politica editorială
pentru campania electorală a postului “Vocea Basarabiei”.
Art.2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia monitorizare.
Art.3. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Constantin Bîrcă

Chişinău, 5 noiembrie 2010.
Nr.148.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.148 din 05.11.2010 cu privire la examinarea contestaţiilor reprezentanţilor Partidului Popular Creştin Democrat şi Partidului Social Democrat privind organizarea emisiunilor de
dezbateri electorale de către postul de radio “Vocea Basarabiei” //Monitorul Oficial 231-234/894, 26.11.2010
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DECIZIE
cu privire la cererea prealabilă a ÎM “Noile Idei Televizate” SRL
nr. 149 din 05.11.2010
Monitorul Oficial nr.231-234/895 din 26.11.2010

***
Prin Decizia CCA nr.134 din 29.10.2010, în rezultatul examinării contestaţiei secretarului general al PLDM cu privire la reflectarea campaniei
electorale la alegerile parlamentare, ÎM “Noile Idei Televizate” SRL, titulara licenţei de emisie pentru postul de televiziune “NIT”, i s-a aplicat o sancţiune
sub formă de suspendare a dreptului de difuzare a publicităţii comerciale pentru o perioadă de 3 zile (încălcarea prevederilor art.7 (1) şi (4) lit.b), c) din Codul
audiovizualului şi a condiţiilor Licenţei de emisie seria AMMII nr.014643 din 07.05.2008, pct.3.1 lit.a). Ulterior, ÎM “Noile Idei Televizate” SRL s-a adresat
Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu o cerere prealabilă prin care solicită reexaminarea şi anularea deciziei nominalizate.
Prin examinarea cererii prealabile s-a constatat că argumentele aduse de ÎM “Noile Idei Televizate” SRL sînt neîntemeiate. În rezultatul vizionării
publice a subiectului contestat de PLDM – incidentul care a avut loc la întîlnirea dlui V.Voronin, preşedinte PCRM, cu alegătorii din or.Ungheni, difuzat în
ediţia de limbă rusă a programului informativ “Curier” din 22 octombrie curent – s-a constatat că acesta a fost realizat cu încălcarea prevederilor art.7 (1) şi
(4) din Codul audiovizualului, evenimentul a fost comentat tendenţios de către realizatori, iar în cazul situaţiei de conflict au fost prezentate mai multe opinii
dintr-o singură sursă – cea a susţinătorilor şi reprezentanţilor PCRM, favorizînd, astfel, doar PCRM.
În baza celor constatate, în conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, aprobat prin Hotărîrea
Parlamentului Republicii Moldova nr.433-XVI din 28.12.2006, a Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Cererea ÎM “Noile Idei Televizate” SRL privind anularea Deciziei CCA nr.134 din 29.10.2010 privind sancţionarea postului de televiziune
“NIT” se respinge ca fiind nefondată.
Art.2. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.

26

Centrul pentru Jurnalism Independent
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Constantin Bîrcă

Chişinău, 5 noiembrie 2010.
Nr.149.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.149 din 05.11.2010 cu privire la cererea prealabilă a ÎM “Noile Idei Televizate” S.R.L. //Monitorul Oficial 231-234/895, 26.11.2010

DECIZIE
cu privire la rezultatele monitorizării serviciilor de programe ale postului
de televiziune N 4, posturilor de radio Univers FM şi Kiss FM
nr. 151 din 10.11.2010
Monitorul Oficial nr.231-234/896 din 26.11.2010

***
Prin şedinţa publică a CCA din 29 octombrie curent examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune N 4 şi a postului de radio Univers FM
a fost suspendată pe motiv că directorii nu s-au prezentat şi au solicitat amînarea examinării, iar cea a postului de radio Kiss FM a necesitat efectuarea unor
precizări suplimentare vis-a-vis de derogările de la legislaţia în vigoare.
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Monitorizarea emisiei postului de televiziune “N 4”, efectuată la 28 septembrie curent, pe parcursul a 24 de ore, a demonstrat că serviciul de programe
a fost alcătuit din: publicitate – 3 ore 31 min. 16 sec. (13, 96%); filme, emisiuni, promo – 20 ore 13 min. 16 sec., inclusiv emisiuni informativ-analitice – 60
min. 37 sec. 100% în limba de stat.
1. Au lipsit emisiunile “Flash Obiectiv cu tematică cognitiv-culturală” (09:00, 13:00, 18:00), “Program cognitiv” (09:45), “Meteo Moldova” (10:55,
20:55, 21:50), “Meteo pe glob” (12:30, 17:55, 21:55), “Program ştiinţific” (12:35), Curs valutar (14:35, 16:10), “Muzica la N4” (23:50) şi “Horoscopul zilei”
(07:25, 09:55, 15:35, 21:00, 23:45). De fapt, se realizează numai 2 din cele 9 emisiuni indicate în grila de programe: “1/4 Mile” şi programul informativ
“Obiectiv”. Emisiunea “1/4 Mile”, preconizată pentru 09:00, a fost difuzată la 00:08, iar programul informativ “Obiectiv”, preconizat pentru 21:30 (original)
şi 07:30 (reluare), a fost pus pe post la 19:29 (original), 02:18, 07:10 şi 23:45 (reluare).
2. Conform art.11 (7) din Codul audiovizualului, “Filmele artistice şi cele documentare vor fi prezentate cu dublaj sau subtitrare păstrîndu-se
coloana sonoră originară, iar filmele pentru copii vor fi dublate sau sonorizate în limba de stat”).
Prevederea a fost încălcată în cazul filmelor “Intrarea în labirint” (00:21, 10:40), “Дoярка из Хацапетoвки” (01:32, 16:45), “Petersburgul banditesc”
(03:22), “Săruturi furate” (04:55), “Oднажды будет любoвь” (07:30, 20:00), “Ефрoсинья” (08:32, 21:00), “Женщина без прoшлoгo” (09:39, 18:39), “ЯТелoхранитель” (13:48, 22:49), “Призвание” (14:43).
Filmele cu desene animate “Tom şi Jerry” (06:29) şi “Winx club” (06:38) nu au fost dublate sau sonorizate în limba de stat.
3. S-au produs derogări de la prevederile art.3 al Deciziei CCA nr.24 din 26.02.2008. Acesta stipulează că “Se recomandă posturilor de televiziune
aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova: a) a nu admite plasarea în emisie a mesajelor titrate (SMS) cu conţinut indecent şi obscen...”. Au fost difuzate
următoarele mesaje cu conţinut dubios (ortografierea e păstrată): “Парень из фларешть жэлаит пoзнакoмица с парням” (00:21:58), “Парень. Ищу
девушку для свoбoдных oтнoшений” (00:28), “Marina na samom dele hociu podrugu lezbi ea tacaea” (00:29), “Doresc o doamna săi fac bine cu limb...”
(00:56), “Парень пoзнакoмиться с красивoй женщинoй. Встречи” (23:24), “Семейная пара пoзнакoмится с женщинoй… ” (23:37).
Lit.c) a aceluiaşi articol stipulează condiţia de “a plasa, la începutul şi pe parcursul emisiunilor care conţin mesaje titrate (SMS), anunţuri în vederea
atenţionării telespectatorilor asupra interzicerii plasării pe post a mesajelor care nu corespund normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii
literare şi a celor care au un conţinut indecent”. Anunţurile în cauză nu au fost puse pe post.
4. Conform art.22 (3) din Codul audiovizualului, durata publicităţii pe parcursul unei ore de emisie nu poate depăşi volumul total de 12 minute.
Prevederea a fost încălcată în cazul orelor de emisie 09.00 – 10:00 (12 min. 32 sec.), 10:00 – 11:00 (12 m. 37 s.), 11:00 – 12:00 (12 m. 49 s.), 12:00 – 13:00
(12 m. 31 s.), 15:00 – 16:00 (12 m. 25 s.), 17:00 – 18:00 (12 m. 32 s.) şi 20:00 – 21:00 (12 m. 49 s.).
5. Conform art.22 (4) din Codul audiovizualului, durata emisiunilor de teleshopping nu poate fi mai mică de 15 minute. Derogări au fost depistate în
ediţiile de teleshopping puse pe post la 09:23 (10 min. 10 sec.), 10:35 (4 min. 58 sec.), 13:38 (10 min. 10 sec.) şi 16:35 (10 min. 10 sec.).
6. Art.13 (8) din Legea cu privire la publicitate prevede că “Publicitatea privind una şi aceeaşi marfă (lucrare, serviciu), precum şi unul şi acelaşi
furnizor de publicitate se permite nu mai mult de două ori, cu o durată totală de pînă la două minute, pe parcursul unei ore de emisie pe un canal de
frecvenţă”. Prevederea a fost încălcată în orele de emisie 13:00-14:00 (4 spoturi publicitare pentru produsul farmaceutic “Nurofen” la 13:07:49, 13:08:44,
13:34:44 şi 13:35:38), 16:00-17:00 (3 spoturi publicitare pentru produsul farmaceutic “Nurofen” la 16:03:46, 16:03:40 şi 16:30:12), 18:00-19:00 (3 spoturi
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publicitare pentru produsul “Vanish” la 18:08:50, 18:32:38 şi 18:34:32), 20:00-21:00 (3 spoturi publicitare pentru produsele “Nesscafe” la 20:40:01,
20:23:26, 20:56:11 şi “Vanish” la 20:24:32, 20:53:40, 20:57:48).
7. Spotul publicitar pentru Centrul de slăbire “Bormental” (09:19:43, 10:32:03, 12:05:27, 14:14:46, 15:09:20, 17:40:41, 18:33:51, 20:26:30, 21:55:16)
nu include nr. licenţei, derogare de la prevederea art.19 (10) din Codul audiovizualului.
Serviciul de programe al postului de radio “Univers FM”, monitorizat la 18 septembrie curent, pe parcursul a 24 de ore, a fost alcătuit din: publicitate –
1 min. 49 sec.; emisie muzicală – 16 ore 59 min. 59 sec, emisiuni informativ-analitice – 4 ore 35 min. 2 sec.; programe retransmise – 1 oră 38 min. 47 sec.
1. În perioada monitorizată nu a fost difuzată nici o emisiune prevăzută în grilă. Din cele 24 de ore emise, 16 ore 59 min. 59 sec. au fost acoperite cu
muzică străină şi instrumentală (originea căreia nu a putut fi determinată). Astfel putem considera că ponderea creaţiilor muzicale autohtone a fost 0 %.
2. Se retransmit programele postului “Гoлoс Рoсcии” din Federaţia Rusă, contrar prevederilor proiectului editorial, unde se declară că “Univers FM”
este un post de radio 100% autohton, însă, în perioada monitorizată, au fost retransmise: ora 00:00, 08:14, 23:54 – RUNET; 02:30 – Жизнь замечательных
людей; 08:00 – Сегoдня в мире; 08:18 – Читальный зал; 08:43 – Русские усны; 23:30 – Сoслагательные наклoнения.
3. În volum de 4 ore 35 min. 02 sec. este difuzat un ciclu de emisiuni informative în limba de stat, care, de fapt, nu sînt altceva decît emisiunile
informative ale postului “Гoлoс Рoсcии”, limba originală a ştirilor este păstrată în comentariile protagoniştilor acestora. Ciclul de emisiuni este difuzat prin
rotaţie:
- Ştirile de ultima oră (00:28, 00:43, 00:57, 01:00, 19:28, 19:42, 19:56, 20:00, 21:29, 21:48, 22:28, 22:42, 22:57, 23:11);
- Amănunte (00:35, 00:49, 01:04, 19:35, 19:50, 21:42, 22:49, 23:18);
- Astăzi în lume (20:03);
- Revista presei (presa din Federaţia Rusă) – 21:36, 21:56, 22:36, 23:04.
4. Conform grilei este preconizată difuzarea emisiunii “Moldova la ora 7” (Europa Liberă), pentru orele 07:00 şi 19:00, dar se difuzează programul
informativ-analitic “La sfîrşit de săptămînă cu Europa Liberă”, orele 13:00, 15:00 şi 18:00.
“Kiss FM” din 24 septembrie curent, pe parcursul a 24 de ore, a avut: publicitate – 1 oră 35 min. 49 sec.; emisie muzicală – 19 ore 17 min. 34 sec,
inclusiv 46 min 25 sec. muzică autohtonă (3,99%), emisiuni proprii – 10 min. 19 sec.; programe retransmise – 1 oră 26 min. 8 sec.
1. Decizia CCA nr.51 din 12.04.2007 prevede că “Ponderea creaţiilor muzicale autohtone ... în serviciile de programe radio va constitui nu mai puţin de
30% din volumul total al emisiei muzicale, cu distribuire uniformă pe parcursul zilei de emisie”. În perioada monitorizată muzica autohtonă a avut o pondere
de 3,99% (46 min. 25 sec), din volumul total de emisie muzicală (19 ore 17 min. 34 sec).
2. S-a încălcat art.19 (14) din Codul audiovizualului care prevede că “Publicitatea mascată şi teleshoppingul mascat sînt interzise”. În cadrul unor
concursuri organizate în direct, DJ-ul postului de radio “Kiss FM” a făcut publicitate mascată cinematografului “Patria” (14:21; 14:22), “Centrului cultural
Gaudeamus” (13:31; 16.25) şi “Fan Club” din Centrul de agrement Megapolis Mall (17:56; 17.57): “Am ce să-ţi ofer în această clipă, două bilete la film. Sînt
Ina, astăzi la Patria Rîşcani vizionezi pelicula “Americanul Djek” ... Ce se întîmplă mai departe afli dacă mergi să vizionezi pelicula. 24-08-24, formezi
repejor şi te alegi cu două bilete la Patria Rîşcani; “Trebuie să ştiţi că, deoarece filmul “Nunta în Basarabia” se bucură de un foarte mare succes la noi acasă...
şi mîine şi poimîine puteţi urmări filmul “Nunta în Basarabia” la Centrul cultural Gaudeamus”; “Am dat premiile. Despre ce premii este vorba: tenis de masă,
biliard, bowling toate grămadă. Acestea pot fi folosite la Fan Club Megapolis Maoll, etajul 4.”
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3. S-a încălcat art.22 (2) din Codul audiovizualului, care prevede: “Radiodifuzorii care retransmit vor acoperi publicitatea retranslată din alt stat, ţară de
origine a canalului retransmis”. Prezentatorii emisiunii retransmise “Cronica Cîrcotaşilor” au făcut publicitate ascunsă companiei “Veka” (sisteme de ferestre
şi uşi, orele 08:28 şi 09:49). “Bună dimineaţa tuturor domnilor! Nu lăsa iarna să te surprindă, fă-i tu o surpriză, trînteşte în nas, în nasul “Veka” care nu lasă
să intre iarna. Nici iarna asta, nici următorul 50. Timp în care iarna ar putea să dispară de tot, vine încălzirea globală cu totul peste noi. Sună acum şi spune cît
trăiesc în medie ferestrele Veka şi cîştigi o cameră digitală foto pentru că sigur vei vrea să faci poze cu noile tale ferestre Veka.”
În temeiul celor constatate şi în conformitate cu art.37, 38, 40 ale Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006, Statutul CCA, Regulamentul cu
privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului Republicii
Moldova nr.433-XVI din 28.12.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Pentru transmisia serviciilor de programe cu încălcarea prevederilor licenţei de emisie, p.3.1 (derogări de la prevederile grilei de emisie),
nerespectarea prevederilor Codului audiovizualului, art.11 (7), 19 (10), 22 (3), art.13 (8) ale Legii cu privire la publicitate şi a art.3 al Deciziei CCA nr.24 din
26.02.2008, în conformitate cu art.38 alin.(2), lit.b) şi alin.(3) din Codul audiovizualului, întreprinderii “Selectcanal” SRL, titularul licenţei de emisie pentru
postul de televiziune “N 4”, i se aplică avertizare publică.
Art.2. Pentru transmisia serviciilor de programe cu încălcarea prevederilor licenţei de emisie, p. 3.1 (derogări de la prevederile grilei de emisie),
nerespectarea prevederilor Codului audiovizualului, art.66 (8) şi a Deciziei CCA nr.51 din 12.04.2007, în conformitate cu art.38 alin.(2), lit.b) şi alin.(3) din
Codul audiovizualului, întreprinderii “Timpuri noi” SRL, titularul licenţei de emisie pentru postul de radio “Univers FM”, i se aplică avertizare publică.
Art.3. Pentru nerespectarea prevederilor Codului audiovizualului, art.19 (14), 22 (2) şi a Deciziei CCA nr.51 din 12.04.2007, în conformitate cu art.38
alin.(2), lit.b) şi alin.(3) din Codul audiovizualului, întreprinderii “SBS Broadcasting” SRL, titularul licenţei de emisie pentru postul de radio “Kiss FM”, i se
aplică avertizare publică.
Art.4. În conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr.96 din 17.10.2008, instituţiile audiovizuale nominalizate vor comunica publicului motivele şi
obiectul sancţiunii, în formula prezentei decizii.
Art.5. Administratorii instituţiilor audiovizuale nominalizate vor prezenta, în termen de 15 zile, un raport despre măsurile luate în vederea lichidării
încălcărilor comise.
Art.6. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.
Art.7. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia monitorizare.
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PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Constantin Bîrcă

Chişinău, 10 noiembrie 2010.
Nr.151.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.151 din 10.11.2010 cu privire la rezultatele monitorizării serviciilor de programe ale postului de televiziune N 4, posturilor de radio Univers FM şi Kiss FM //Monitorul Oficial 231-

234/896, 26.11.2010

DECIZIE
cu privire la executarea Deciziei CCA nr.146 din 5 noiembrie 2010
de către postul de televiziune “NIT”
nr. 152 din 10.11.2010
Monitorul Oficial nr.231-234/897 din 26.11.2010

***
Ca urmare a examinării rezultatelor Raportului de monitorizare a modului de reflectare a campaniei electorale în emisiunile informative ale posturilor
de televiziune cu acoperire naţională în perioada 18-29 octombrie 2010, care a atestat derogări de la prevederile Codului audiovizualului şi ale legislaţiei
electorale în serviciul de programe informative al postului “NIT”, în cadrul şedinţei publice a CCA din 5 noiembrie curent, prin Decizia nr.146, postului
nominalizat i s-a acordat o perioadă de 3 zile pentru a reveni în legalitate şi de a lichida derogările atestate.
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În scopul verificării modului de executare a Deciziei nominalizate au fost monitorizate principalele emisiuni informative din 5, 6 şi 8 noiembrie curent.
S-a atestat că postul “NIT” a continuat să reflecte masiv evenimentele electorale ale unui singur concurent electoral – PCRM (prezentarea programului
electoral al PCRM, întîlniri cu alegătorii etc.) şi a demonstrat un comportament părtinitor în favoarea PCRM, atît în ceea ce priveşte volumul, cît şi tonalitatea
pozitivă a reflectării acestor evenimente, fapt susţinut şi de reflectarea şi comentarea negativă a evenimentelor electorale ale celorlalţi concurenţi electorali,
fără a oferi, în majoritatea cazurilor, posibilitate acestora de a-şi expune propriile poziţii vis-a-vis de subiectele abordate.
Ca urmare a examinării rezultatelor monitorizării, vizionării secvenţelor serviciului de programe al postului “NIT” şi a dezbaterilor publice, care au
atestat derogări de la prevederile art.7 (1), (2), (3), (4) lit.c) al Codului audiovizualului, în baza prevederilor Codului nr.260-XVI din 27.07.2006,
Regulamentului CEC privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă,
aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3614 din 8 octombrie 2010, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Pentru derogări de la prevederile art.7 (1), (2), (3), (4) lit.c) al Codului audiovizualului şi a condiţiilor Licenţei de emisie seria AMMII,
nr.014643 din 07.05.2008, pct.3.1, lit.a), în conformitate cu art.38 (1), (2), lit.f), (3) al Codului audiovizualului, ÎM “Noile Idei Televizate”, fondatoarea
postului de televiziune “NIT”, i se aplică amendă în sumă de 5400 lei.
Art.2. În conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr.96 din 17.10.2008, postul de televiziune “NIT” va comunica publicului motivele şi obiectul
sancţiunii, în formula prezentei decizii.
Art.3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia monitorizare.
Art.4. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Constantin Bîrcă

Chişinău, 10 noiembrie 2010.
Nr.152.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.152 din 10.11.2010 cu privire la executarea Deciziei CCA nr.146 din 5 noiembrie 2010 de către postul de televiziune “NIT” //Monitorul Oficial 231-234/897, 26.11.2010
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DECIZIE
cu privire la examinarea contestaţiilor reprezentantului AMN la CEC şi a
secretarului general al PLDM privind reflectarea campaniei electorale
la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010
de către postul de televiziune “NIT”
nr. 155 din 10.11.2010
Monitorul Oficial nr.231-234/898 din 26.11.2010

***
Dl Dumitru Graur, reprezentantul AMN în Comisia Electorală Centrală (scrisoarea nr.74 din 5 noiembrie curent), a depus o nouă contestaţie privind
sfidarea prevederilor legislaţiei în vigoare, în general, şi a legislaţiei electorale, în special, de către postul de televiziune “NIT”, care, sistematic, în cadrul
emisiunilor informative “Curier” de la orele 19:00 şi 21:30 şi în speţă la data de 05.11.2010, a făcut agitaţie electorală ilicită în favoarea concurentului
electoral PCRM, a afectat reputaţia şi drepturile altor concurenţi electorali; continuă să încalce prevederile art.64 (1-4) şi 64 prim (1) ale Codului electoral,
punctele 1, 13, 16 ale Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, art.7 (2-4) al
Codului audiovizualului.
Dl Victor Roşca, secretarul general al PLDM, a adresat mai multe contestaţii (nr.242, 243, 244 din 09.11.2010) privind prestaţia ediţiei de ştiri de la
“NIT” din 1 noiembrie curent. În opinia sa, majoritatea subiectelor reflectă programul electoral al unui singur candidat electoral – PCRM; sînt prezentate
informaţii neveridice, denaturate, manipulatoare, cu scopul de a defăima şi discredita imaginea concurenţilor electorali. Astfel se încalcă prevederile art.7 (14), 10 (1), (5) din Codul audiovizualului, art.47 şi 641 din Codul electoral, pct.1 şi 18 din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3614 din 8
octombrie 2010.
Reieşind din cele expuse, în baza prevederilor Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006, Regulamentului CEC privind reflectarea campaniei
electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.3614 din 8 octombrie 2010, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
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Art.1. Subiectele contestaţiilor reprezentantului AMN la CEC (nr.74 din 05.11.2010) şi ale secretarului general al PLDM (nr.242, 243, 244 din
09.11.2010) privind reflectarea campaniei electorale în cadrul serviciului de programe informative al postului de televiziune “NIT” vor fi incluse în al doilea
raport de monitorizare a modului de reflectare a campaniei la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 de către radiodifuzorii naţionali din
perioada 30 octombrie – 10 noiembrie 2010, care va fi examinat în şedinţa publică a CCA.
Art.2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia monitorizare.
Art.3. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Constantin Bîrcă

Chişinău, 10 noiembrie 2010.
Nr.155.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.155 din 10.11.2010 cu privire la examinarea contestaţiilor reprezentantului AMN la CEC şi a secretarului general al PLDM privind reflectarea campaniei electorale la alegerile
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 de către postul de televiziune “NIT” //Monitorul Oficial 231-234/898, 26.11.2010
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DECIZIE
cu privire la examinarea contestaţiei unor candidaţi independenţi
vis-a-vis de organizarea emisiunilor de dezbateri electorale
de către postul public de televiziune “Moldova1”
nr. 157 din 19.11.2010
Monitorul Oficial nr.241-246/962 din 10.12.2010

***
Candidaţii independenţi E.Nesterenko, N.Axenova, O.Bolotnikov şi M.Laguta, la 17 noiembrie curent au adresat Consiliului Coordonator al
Audiovizualului o contestaţie conform căreia Compania publică “Teleradio-Moldova” a organizat tragerea la sorţi privind participarea în dezbaterile
electorale a candidaţilor independenţi separat de partidele politice. Astfel, potrivit petiţionarilor, candidaţii independenţi au fost lipsiţi de posibilitatea de a
aborda programele şi acţiunile partidelor, deoarece nu participă în dezbateri comune.
Semnatarii consideră că în acest mod au fost încălcate prevederile art.46 (1) din Codul electoral, conform căruia candidaţii electorali se bucură de
aceleaşi drepturi, iar organizarea tragerii la sorţi – drept încălcare a prevederilor art.64 (1)-(4) din Codul electoral.
Conform Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare
în masă, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3614 din 8 octombrie 2010, pct.40, “concurenţii electorali vor fi invitaţi, în formă scrisă, la
dezbaterile electorale cu cel puţin 24 de ore înainte de punerea pe post a fiecărei emisiuni. Ordinea în care sînt invitaţi participanţii la dezbateri, precum şi
gruparea acestora sînt stabilite în declaraţia privind politica editorială a instituţiilor media, cu respectarea egalităţii de şanse pentru fiecare participant.”
Totodată, pct.42 al aceluiaşi Regulament prevede că “regulile de desfăşurare ale dezbaterilor sînt aduse la cunoştinţa concurenţilor electorali odată cu
invitaţia de participare şi la începutul emisiunii de dezbateri electorale.”
Reieşind din cele expuse şi în rezultatul dezbaterilor publice, în baza prevederilor Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006, Regulamentului
privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă, aprobat prin Hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr.3614 din 8 octombrie 2010, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Contestaţia candidaţilor independenţi E.Nesterenko, N.Axenova, O.Bolotnikov şi M.Laguta, f/n din 17 noiembrie 2010, se respinge ca fiind
nefondată.
Art.2. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
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COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Constantin Bîrcă

Chişinău, 19 noiembrie 2010.
Nr.157.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.157 din 19.11.2010 cu privire la examinarea contestaţiei unor candidaţi independenţi vis-a-vis de organizarea emisiunilor de dezbateri electorale de către postul public de televiziune
"Moldova 1" //Monitorul Oficial 241-246/962, 10.12.2010

DECIZIE
cu privire la contestaţia PNL vis-a-vis de organizarea talk-show-urilor
de către posturile Pro TV-Chişinău şi Jurnal TV
nr. 158 din 19.11.2010
Monitorul Oficial nr.241-246/963 din 10.12.2010

***
Dl Druţă F., reprezentantul Partidului Naţional Liberal (PNL), solicită “reprimarea abuzului şi a discriminării din partea radiodifuzorilor aflaţi sub
jurisdicţia Republicii Moldova, şi anume: Pro TV, Jurnal TV”, pentru că “nu au invitat candidaţii în Parlament să participe la talk-show-uri...” deşi Codul
electoral, scrie dl Druţă, “nu prevede expres că mijloacele de informare în masă vor adopta tratamente privilegiate faţă de concurenţii electorali” făcînd
trimitere la art.64 alin.(4) Cod electoral şi art.7 alin.(2) din Codul audiovizualului, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile
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parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3614 din 8
octombrie 2010.
Reprezentantul postului Jurnal TV a dat asigurări că “problema abordată poate fi soluţionată pe cale amiabilă”, fapt acceptat de petiţionar.
Astfel, în baza prevederilor Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006, Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3614 din 8
octombrie 2010, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Posturilor Pro TV-Chişinău şi Jurnal TV li se recomandă ca la organizarea talk-show-urilor să ia în consideraţie, în mod echitabil şi egal,
solicitările, prezenţa, participarea tuturor concurenţilor electorali.
Art.2. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Constantin Bîrcă

Chişinău, 19 noiembrie 2010.
Nr.158.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.158 din 19.11.2010 cu privire la contestaţia PNL vis-a-vis de organizarea talk-show-urilor de către posturile Pro TV-Chişinău şi Jurnal TV //Monitorul Oficial 241-246/963, 10.12.2010
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DECIZIE
cu privire la contestaţia MAE vis-a-vis de “retragerea
din cursa electorală în folosul PLDM”, anunţată
de postul de televiziune “NIT”
nr. 160 din 19.11.2010
Monitorul Oficial nr.241-246/965 din 10.12.2010

***
La 17 noiembrie curent, dl Veaceslav Untilă, preşedintele partidului Mişcarea Acţiunea Europeană (MAE), s-a adresat cu o contestaţie privind
difuzarea unei ştiri de către postul de televiziune “NIT”, cum că “MAE se retrage din cursa electorală în folosul PLDM” şi consideră că această informaţie
“este una complet denaturată, care nu corespunde realităţii şi care ştirbeşte din imaginea partidului, induce electoratul în eroare, creînd o stare de
incertitudine”.
Prin examinarea publică a contestaţiei s-a stabilit că un astfel de demers sau hotărîre din partea MAE şi CEC nu au fost, fapt ce demonstrează lipsa
veridicităţii informaţiei ca atare, difuzată de postul de televiziune “NIT”; totodată, MAE, considerîndu-se lezat, nu s-a adresat să i se acorde dreptul legitim la
replică.
Reieşind din cele expuse, în baza prevederilor art.16 al Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006, Regulamentului CEC privind reflectarea
campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă, aprobat prin Hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr.3614 din 8 octombrie 2010, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Se recomandă partidului Mişcarea Acţiunea Europeană (MAE) să solicite postului de televiziune “NIT” acordarea dreptului la replică.
Art.2. În conformitate cu prevederile art.16 din Codul audiovizualului, postul de televiziune “NIT” se obligă să asigure exercitarea dreptului la replică,
să nu împiedice exercitarea acestuia prin impunere de termene şi condiţii nerezonabile.
Art.3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia monitorizare.
Art.4. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI
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Secretar

Constantin Bîrcă

Chişinău, 19 noiembrie 2010.
Nr.160.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.160 din 19.11.2010 cu privire la contestaţia MAE vis-a-vis de "retragerea din cursa electorală în folosul PLDM", anunţată de postul de televiziune 'NIT" //Monitorul Oficial 241-

246/965, 10.12.2010

DECIZIE
cu privire la contestaţiile reprezentantului PCRM în Comisia
Electorală Centrală şi a unui grup de cetăţeni vis-a-vis
de postul public de televiziune Moldova 1
nr. 161 din 19.11.2010
Monitorul Oficial nr.241-246/966 din 10.12.2010

***
Dl Moţarschi V., reprezentantul PCRM în Comisia Electorală Centrală, a adresat o contestaţie “asupra unor încălcări ale legislaţiei comise de către
radiodifuzorul Moldova 1”, cu referire la buletinul de ştiri “Mesager” de la ora 21.00 din 7 noiembrie curent – subiect dedicat Zilei internaţionale a victimelor
regimului comunist, altor subiecte. Autorul contestaţiei a invocat “rea-voinţa, paralela dintre comunişti şi nazişti, tertipuri de montaj, manipulare a opiniei
publice… încălcarea flagrantă şi intenţionată a obligaţiei de a reflecta campanile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparţial” şi cere “examinarea
contestaţiei în cadrul şedinţei publice”.
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Acelaşi mesaj îl conţine şi “Jalba” grupului de cetăţeni, pentru care semnează dnii Drobot S., fost membru CCA, membru al Consiliului AIPR,
Tişcenko Iu., fost membru al CCA, redactor-şef al ziarului “Nezavisimaia Moldova”, Tokarski A., jurnalist.
S-a subliniat faptul că subiectele la care se referă autorii contestaţiilor au fost dezbătute pe larg în Raportul de monitorizare a serviciilor de programe
informative ale posturilor de televiziune privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 pentru perioada
30 octombrie – 10 noiembrie 2010 şi că s-a adoptat deja o decizie – nr.156 din 19 noiembrie 2010.
În temeiul constatărilor şi în conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006, Regulamentului privind reflectarea
campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă, aprobat prin Hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr.3614 din 8 octombrie 2010, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Contestaţiile reprezentantului PCRM în Comisia Electorală Centrală şi a unui grup de cetăţeni vis-a-vis de postul public de televiziune Moldova
1 se resping ca fiind nefondate.
Art.2. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Constantin Bîrcă

Chişinău, 19 noiembrie 2010.
Nr.161.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.161 din 19.11.2010 cu privire la contestaţiile reprezentantului PCRM în Comisia Electorală Centrală şi a unui grup de cetăţeni vis-a-vis de postul public de televiziune "Moldova 1"

//Monitorul Oficial 241-246/966, 10.12.2010
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DECIZIA
cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei,
condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie
nr. 163 din 23.11.2010
Monitorul Oficial nr.254-256/1006 din 24.12.2010

***
Întru executarea deciziilor CCA nr.67 din 09.06.2010 şi 75 din 22.06.2010, în perioada 02-05 noiembrie curent a fost efectuat un control repetat privind
activitatea mai multor distribuitori de servicii din raioanele Călăraşi, Ungheni, Făleşti şi Teleneşti.
Au fost depistate derogări de la legislaţie la următorii distribuitori de servicii:
I. S.C. “TSV-COM” S.R.L. (fondatoarea Studioului TV prin cablu “TSV-COM”) nu respectă condiţiile la Autorizaţia de retransmisie seria AB
nr.000055 din 30.09.2008 (Anexa nr.2). Şi anume: în satul Pituşca, raionul Călăraşi, studioul menţionat retransmite 21 de canale din 22, aprobate prin Decizia
CCA nr.92 din 17.10.2008, dintre care 10 canale: Muzical TV, TV 7, TV Dixi, PRIME, BRAVO, Minimax, N 4, Naţional TV, N 24 şi Soyuz din lista
aprobată nu se retransmit, altele 9 canale: Ren TV, DDTV, STS, Jurnal TV, TNT, NTV, UTV, Mynele şi DTV fiind retransmise în afara listei. Ca urmare,
S.C. “TSV-COM” S.R.L., prin Decizia CCA nr.67 din 09.06.2010, a fost avertizată public, iar prin Decizia CCA nr.115 din 15.10.2010 i s-a aplicat o amendă
în sumă de 1800 lei pentru aceleaşi derogări.
Întreprinderea menţionată nu s-a conformat deciziei CCA nr.67 din 09.06.2010 şi nu a stopat retransmisia canalelor TV care nu sînt prevăzute în oferta
serviciilor de programe aprobată de CCA.
II. S.C. “INTERSERVICII” S.R.L. (fondatoarea Studioului TV prin cablu “Inter TV”) nu respectă condiţiile la Autorizaţia de retransmisie seria AB
nr.000063 din 26.11.2008 (Anexa nr.2). Şi anume:
- în or.Ungheni studioul menţionat retransmite 49 de canale din 40, aprobate de CCA prin Decizia nr.64 din 21.05.2010, dintre care 18 canale: Prime,
Naţional TV, Favorit TV, N 24, Fenix+Kino, RTR Planeta, TV 7, 1+1 Internaţional, Muzical TV, TeleSport, Taraf TV, Naşe Kino, Detskii Mir, Mnogo TV,
365 Dnei, Interesnoie TV, Komedy TV şi 2+, din lista aprobată nu se retransmit altele 27 canale: DTV, NTV, Pervîi Kanal Russia, Discovery, Rossia 2, NTV
Kino Hit, UTV, Muz TV, MTV Russia, Acasă, PRO TV Internaţional, Mynele, Rai 1, Zone Romantica, Kanal D, Zvezda, Şanson, Tele Neanea, Domaşnii,
NGC, NGW, NTV Kino, Disney Channel, STV Ucraina, Euronews, Kanal propriu (publicitate) şi A-One fiind retransmise în afara listei.
41

Centrul pentru Jurnalism Independent
- în or.Făleşti studioul menţionat retransmite 34 de canale din 35 aprobate de CCA prin Decizia nr.64 din 21.05.2010, dintre care 7 canale: 1+1
Internaţional, Moia Planeta, Muzical TV, Etno TV, Naşe Kino şi Interesnoie TV; în afara listei se retransmit 6 canale: Şanson, Rossia 1, NGC, PRO TV,
NTV Premiera şi 1+1 din lista aprobată nu se retransmit.
III. Î.P.C. “INTERSERVICII” S.R.L., prin Decizia CCA nr.67 din 09.06.2010, a fost avertizată public pentru aceleaşi încălcări. Întreprinderea
menţionată nu s-a conformat Deciziei CCA nr.67 din 09.06.2010 şi nu a stopat retransmisia canalelor TV care nu sînt prevăzute în oferta serviciilor de
programe aprobată de CCA. La şedinţă reprezentantul Î.P.C. “INTERSERVICII” S.R.L. nu s-a prezentat şi a solicitat amînarea examinării chestiunii.
IV. S.C. “NORDGRUP-TV” S.R.L. (fondatoarea Studioului TV prin cablu “NORD-TV Grup” din s.Călugăr, r-nul Făleşti) nu respectă condiţiile la
licenţa de emisie seria A MMII nr.014530 din 13.09.2005 (Anexa nr.2). Şi anume: studioul menţionat retransmite în total 24 de canale din 25 aprobate de
CCA prin Decizia nr.95 din 25.08.2010, din oferta serviciilor de programe aprobată nu se retransmit 11 canale: Favorit TV, Publika TV, Bravo, TV Dixi,
Euronews, TV-3 Moldova, MIR, PRIME, TV 7, Eurosport şi Jurnal TV; în afara listei se retransmit 10 canale: PRO TV Internaţional, PRO TV, NTV, Pervîi
Kanal Russia, STS, 2Plus, Ren TV, TNT, TV 1000 şi DTV. Întreprinderea menţionată nu s-a conformat Deciziei CCA nr.75 din 22.06.2010 şi nu a stopat
retransmisia canalelor TV care nu sînt prevăzute în oferta serviciilor de programe aprobată de CCA.
V. S.C. “Elvesat” S.R.L. (fondatoarea Studioului TV prin cablu “Super TV” din s. Sărata Veche, r-nul Făleşti) nu respectă condiţiile la Autorizaţia de
retransmisie seria AB nr.000012 din 22.02.2007 (anexa nr.2). Şi anume: studioul retransmite 17 canale din 20, aprobate de CCA prin Decizia nr.46 din
25.04.2008, din oferta serviciilor de programe aprobată nu se retransmit 14 canale: Moldova 1, TVR-1, Taraf TV, Etno TV, PRO TV Chişinău, Viasat
Explorer, TV 7, N 4, Bravo, India TV, Telesport, Muzica TV, NIT şi 2 Plus, în afara listei se retransmit 11 canale: DTV, TNT, NTV, Discovery Channel,
TV-3, Eurosport, Muz TV, 1+1, Şanson, TV 1000 RK, PRO TV, S.C. “Elvesat” S.R.L., prin Decizia CCA nr.75 din 22.06.2010, a fost avertizată public
pentru aceleaşi încălcări. Întreprinderea menţionată nu s-a conformat deciziei CCA nr.75 din 22.06.2010 şi nu a stopat retransmisia canalelor TV care nu sînt
prevăzute în oferta serviciilor de programe aprobată de CCA.
VI. S.C. “HELIS-97” S.R.L. (fondatoarea Studioului TV prin cablu “TVT” din or.Teleneşti) nu respectă condiţiile la autorizaţia de retransmisie seria
AB nr.000068 din 01.04.2009 (anexa nr.2). Şi anume: studioul menţionat retransmite în total 17 canale din 26 aprobate prin Decizia CCA nr.32 din
01.04.2009, din oferta serviciilor de programe aprobată nu se retransmit 22 canale: Moldova 1, Pro TV Chişinău, NIT, 2Plus, Euro TV, Muzical TV, TV
Dixi, TV7, N4, Bravo, Naţional TV, Favorit TV, N24, TeleSport, Brava TV, 1 Music Channel, Etno TV, Taraf TV, RBK, MTV Russia, TV-5, şi DW; în
afara listei se retransmit 13 canale: Jurnal TV, Publika TV, Pro TV Internaţional, Minimax, India TV, NGC, Rossia1, Rossia 2 Sport, NTV, DTV, STS,
Şanson şi Ren TV. S.C. “HELIS-97” S.R.L., prin Decizia CCA nr.21 din 13.03.2009, a fost avertizată public pentru aceleaşi încălcări.
Prin aceste acţiuni întreprinderile nominalizate încalcă art.28 (1) din Codul audiovizualului şi art.36 (2) al Regulamentului cu privire la procedura şi
condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie. În temeiul celor constatate şi în conformitate cu art.28, 29, 37, 38 şi 40 (3) ale
Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006 şi art.36 (2) al Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Pentru derogările repetate de la art.28 (1) al Codului audiovizualului, art.36 (2) al Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea p.1.4, 2.2, 3.1(b) din condiţiile la autorizaţia de retransmisie seria AB
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nr.000055 din 30.09.2008 şi Anexa nr.2 a autorizaţiei, eliberată S.C. “TSV-COM” S.R.L., fondatoarea Studioului TV prin cablu “TSV-COM” din satul
Pituşca, raionul Călăraşi, conform art.38 (2) lit.e), (3) lit.a) şi b) al Codului audiovizualului, i se aplică – o amendă în mărime de 3600 de lei.
Art.2. Examinarea rezultatelor controlului activităţii S.C. “INTERSERVICII” S.R.L., fondatoarea Studioului TV prin cablu “Inter TV” din or.Ungheni
şi Făleşti, se amînă pentru precizări suplimentare.
Art.3. Pentru derogările repetate ale art.28 (1) al Codului audiovizualului, art.36 (2) a Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a
licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea p.1.4, 2.2, 3.1(b şi c) din condiţiile la licenţa de emisie seria A MMII nr.014530 din
13.09.2005 şi Anexa nr.2 a licenţei, eliberată S.C. “NORDGRUP-TV” S.R.L., fondatoarea Studioului TV prin cablu “NORD-TV Grup” din s.Călugăr, r-nul
Făleşti, conform art.38 (2) lit.e), (3) lit.a) şi b) al Codului audiovizualului, i se aplică – avertizare publică.
Art.4. Pentru derogările repetate de la art.28 (1) al Codului audiovizualului, art.36 (2) al Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea p.1.4, 2.2, 3.1(b) din condiţiile la autorizaţia de retransmisie seria AB
nr.000012 din 22.02.2007 şi Anexa nr.2 a autorizaţiei, eliberată S.C. “Elvesat” S.R.L., fondatoarea Studioului TV prin cablu “Super TV” din s. Sărata Veche,
r-nul Făleşti, conform art.38 (2) lit.e), (3) lit.a) şi b) al Codului audiovizualului, i se aplică o amendă în valoare de 1800 de lei.
Art.5. Pentru derogările de la art.28 (1) al Codului audiovizualului, art.36 (2) al Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a
licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie şi nerespectarea p.1.4, 2.2, 3.1(b) din condiţiile la autorizaţia de retransmisie seria AB nr.000068 din
01.04.2009 şi Anexa nr.2 a autorizaţiei, eliberată S.C. “HELIS-97” S.R.L., fondatoarea Studioului TV prin cablu “TVT” din or.Teleneşti, conform art.38 (2)
lit.e), (3) lit.a) al Codului audiovizualului, i se aplică avertizare publică.
Art.6. Întreprinderile menţionate vor stopa imediat retransmisia canalelor TV care nu sînt prevăzute în oferta serviciilor de programe retransmise
aprobate de CCA.
Art.7. Întreprinderile menţionate vor prezenta un raport privind lichidarea încălcărilor în cel mult 10 zile din momentul publicării prezentei Decizii în
Monitorul Oficial.
Art.8. În conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr.96 din 17.10.2008, întreprinderile menţionate vor comunica publicului motivele şi obiectul
sancţiunii în formula legislaţiei în vigoare.
Art.9. Direcţia expertiză şi licenţiere va efectua un control repetat privind executarea prezentei decizii.
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Art.10. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia expertiză şi licenţiere.
Art.11. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Dorina Curnic

Chişinău, 23 noiembrie 2010.
Nr.163.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.163 din 23.11.2010 cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei, condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie //Monitorul Oficial 254-256/1006, 24.12.2010

DECIZIE
cu privire la eliberarea autorizaţiei de retransmisie
pentru S.C. “GERDAN” S.R.L.
nr. 164 din 23.11.2010
Monitorul Oficial nr.254-256/1007 din 24.12.2010

***
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Întreprinderea “GERDAN” S.R.L., fondatoarea studioului de televiziune prin cablu “Cazaclia TV” din satul Cazaclia, UTA Găgăuzia, solicită
eliberarea Autorizaţiei de retransmisie.
Ca urmare a examinării cererii depuse şi în conformitate cu prevederile art.28, 29 ale Codului audiovizualului nr.260 din 27.07.06, art.30-35 ale
Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Se eliberează Autorizaţia de retransmisie întreprinderii “GERDAN” S.R.L. pentru studioul TV prin cablu “Cazaclia TV” din satul Cazaclia,
UTA Găgăuzia.
Art.2. Se aprobă lista canalelor TV retransmise de către studioul TV prin cablu “Cazaclia TV” din satul Cazaclia, UTA Găgăuzia – 22 canale: Moldova
1, Euro TV Chişinău, 2 Plus, PRIME, NIT, TV Dixi, N 4, TV 7, TRK MIR, Minimax, GRT, NGC, Eurosport, TV 1000 RK, Bravo, RTR Planeta, TV 3
Moldova, Tele Neanea, India TV, Belarus TV, Muzica TV şi UTR.
Art.3. Pentru eliberarea autorizaţiei de retransmisie S.C. “GERDAN” S.R.L. va achita taxa în valoare de 2500 lei.
Art.4. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia expertiză şi licenţiere.
Art.5. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Dorina Curnic

Chişinău, 23 noiembrie 2010.
Nr.164.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.164 din 23.11.2010 cu privire la eliberarea autorizaţiei de retransmisie pentru S.C. “GERDAN” S.R.L. //Monitorul Oficial 254-256/1007, 24.12.2010
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DECIZIE
cu privire la reperfectarea licenţelor de emisie eliberate O.N.G.
“Centrul de Promovare a Sănătăţii şi Educaţiei pentru Sănătate
“Sănătatea” şi “Muzic-Ramil” S.R.L.
nr. 165 din 23.11.2010
Monitorul Oficial nr.254-256/1008 din 24.12.2010

***
Prin scrisoarea nr.43 din 11 noiembrie 2010 “Centrul de Promovare a Sănătăţii şi Educaţiei pentru Sănătate “Sănătatea” solicită reperfectarea licenţei de
emisie seria AA, nr.082514 din 18.12.2007 eliberată pentru postul de radio “Sănătatea” prin schimbarea denumirii postului de radio din “Sănătatea” în
“Jurnal FM”.
De asemenea se solicită aprobarea proiectului editorial şi concepţia generală a serviciului de programe ale postului de radio “Jurnal FM”.
Formatul de principiu şi structura serviciului de programe:
B.1. Formatul de principiu: informativ-muzical
B.2. Structura programelor după surse de provenienţă:
2.1 Producţie autohtonă:

100%

2.2 Producţie proprie:

94%

2.3 Producţie retransmisă

6%

B.3. Opere europene

85%

B.4. Structura serviciulu i de programe pe tipuri de emisiun i
4.1 Programe informative şi analitice

18%

4.2 Programe educaţionale şi culturale

31%

4.3 Filme

0%

4.4 Alte tipuri de programe

51%

La 22 octombrie curent ÎM “TELEDIXI” S.R.L. a depus la CCA o cerere în care informează despre reorganizarea juridică, în urma căreia a devenit
succesoarea întreprinderii “Muzic-Ramil” S.R.L., şi solicită reperfectarea licenţei de emisie seria A MMII nr.014585 din 09.11.2004, eliberată întreprinderii
“Muzic-Ramil” S.R.L. pentru postul de televiziune “Mega TV” prin schimbarea titularului licenţei.
În conformitate cu prevederile art.18 (6) al Legii cu privire la reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr.451 din 30.07.2001, art.23,
25, 39-41 şi 66 (8) ale Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, art.25 al Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.433-XVI din 28.12.2006, şi în
temeiul actelor prezentate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
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Art.1. Se reperfectează (cu eliberarea unui formular nou) licenţa de emisie seria AA, nr.082514 din 18.12.2007 eliberată O.N.G. “Centrul de
Promovare a Sănătăţii şi Educaţiei pentru Sănătate “Sănătatea”” pentru postul de radio “Sănătatea” prin schimbarea denumirii: din “Sănătatea” în “Jurnal
FM”.
Art.2. Se reperfectează (cu eliberarea unui formular nou) licenţa de emisie seria A MMII nr.014585 din 09.11.2004, eliberată întreprinderii “MuzicRamil” S.R.L. pentru postul de televiziune “Mega TV”, prin schimbarea titularului licenţei pe ÎM “TELEDIXI” S.R.L.
Art.3. Se aprobă proiectul editorial şi concepţia generală a serviciului de programe a postului de radio “Jurnal FM”.
Art.4. Se declară nevalabilă licenţa de emisie seria AA, nr.082514 din 18.12.2007 eliberată O.N.G. “Centrul de Promovare a Sănătăţii şi Educaţiei
pentru Sănătate “Sănătatea”” pentru postul de radio “Sănătatea” ca urmare a schimbării denumirii postului de radio.
Art.5. Se declară nevalabilă licenţa de emisie seria A MMII nr.014585 din 09.11.2004, eliberată întreprinderii “Muzic-Ramil” S.R.L. pentru postul de
televiziune “Mega TV”.
Art.6. Pentru reperfectarea licenţelor de emisie ONG “Centrul de Promovare a Sănătăţii şi Educaţiei pentru Sănătate “Sănătatea”” şi ÎM “TELEDIXI”
S.R.L. vor achita fiecare o taxă de 250 lei.
Art.7. Modificările respective se introduc în Registrul de licenţiere.
Art.8. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia expertiză şi licenţiere.
Art.9. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Dorina Curnic

Chişinău, 23 noiembrie 2010.
Nr.165.
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__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.165 din 23.11.2010 cu privire la reperfectarea licenţelor de emisie eliberate O.N.G. “Centrul de Promovare a Sănătăţii şi Educaţiei pentru Sănătate “Sănătatea” şi “Muzic-Ramil”
S.R.L. //Monitorul Oficial 254-256/1008, 24.12.2010

DECIZIE
cu privire la cererea prealabilă a ÎM “Naţional Media” S.R.L
nr. 166 din 23.11.2010
Monitorul Oficial nr.254-256/1009 din 24.12.2010

***
Prin scrisoarea nr.0634 din 10.11.2010, ÎM “Naţional Media” SRL solicită anularea Deciziei CCA nr.125 din 19.10.2010 cu privire la bilanţul
concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio şi TV, anunţat prin Decizia CCA nr.96 din 25 august 2010, în partea ce se referă la acordarea frecvenţei 104,7
MHz Cahul şi emiterea unei noi decizii privind atribuirea frecvenţei 104,7 MHz Cahul postului de radio “Fresh FM”, susţinînd că i-a fost lezat dreptul la
această frecvenţă.
Solicitantul invocă prevederea art.11 lit.n) din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de
retransmisie care stipulează că: “în cazul existenţei mai multor solicitanţi la obţinerea licenţei, fostul titular poate avea prioritate în funcţie de modul
respectării condiţiilor prevăzute în licenţa de emisie pe parcursul termenului de valabilitate a licenţei precedente şi de volumul investiţiilor alocate în
dezvoltarea audiovizualului naţional în perioada precedentă de activitate”.
Însă, această prevedere nu poate fi aplicată în cazul dat pe motiv că, după concursul din 13.10.2009 cînd nici un concurent n-a acumulat numărul
necesar de voturi, frecvenţa 104,7 MHz Cahul a devenit disponibilă. Astfel, din momentul respectiv ÎM “Naţional Media” S.R.L nu mai poate fi considerată
“fost titular”.
Ca urmare a examinării publice a cererii prealabile, în temeiul Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, aprobat prin
Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.433-XVI din 28.12.2006 şi a Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
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DECIDE:
Art.1. Cererea prealabilă a ÎM “Naţional Media” SRL de anulare a Deciziei CCA nr.125 din 19.10.2010 cu privire la bilanţul concursului pentru
utilizarea frecvenţelor radio şi TV, anunţat prin Decizia CCA nr.96 din 25 august 2010, în partea ce se referă la acordarea frecvenţei 104,7 MHz Cahul, se
respinge ca fiind nefondată.
Art.2. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Dorina Curnic

Chişinău, 23 noiembrie 2010.
Nr.166.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.166 din 23.11.2010 cu privire la cererea prealabilă a Î.M. “Naţional Media” S.R.L. //Monitorul Oficial 254-256/1009, 24.12.2010

DECIZIE
cu privire la cesiunea licenţei de emisie a S.C “DIVASERV
MEDIA” S.R.L. către “PAJURA ALBĂ” S.R.L.
nr. 167 din 23.11.2010
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Monitorul Oficial nr.254-256/1010 din 24.12.2010

***
La 10 noiembrie 2010, S.C. “DIVASERV MEDIA” S.R.L. solicită acordul Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru cesionarea licenţei de
emisie seria AA, nr.073640 din 26.11.2008 eliberată pentru difuzarea programelor postului de radio “CITY FM” formatul de principiu: Generalist către
“PAJURA ALBĂ” S.R.L., formatul de principiu: Generalist. Cesionarul “PAJURA ALBĂ” S.R.L. îşi asumă toate obligaţiile ce decurg din licenţa de emisie
cesionată, iar cedentul S.C. “DIVASERV MEDIA” S.R.L. garantează că va transmite echipamentul tehnic necesar emisiei.
Formatul de principiu şi structura serviciului de programe:
B.1. Formatul de principiu: Generalist
B.2. Structura programelor după surse de provenienţă:
2.1 Producţie autohtonă:

65%

2.2 Producţie proprie:

100%

2.3 Producţie retransmisă

0%

B.3. Opere europene

100%

B.4. Structura serviciulu i de programe pe tipuri de emisiun i:
4.1 Programe informative şi analitice

13%

4.2 Programe educaţionale şi culturale

26%

4.3 Alte tipuri de programe

61%

În conformitate cu prevederile art.26, 27 şi 39-41 ale Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, art.25, art.28 ale
Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea
Parlamentului Republicii Moldova nr.433-XVI din 28.12.2006, şi în temeiul actelor prezentate de către întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Se cesionează licenţa de emisie seria AA, nr.073640 din 26.11.2008 eliberată S.C. “DIVASERV MEDIA” S.R.L. pentru difuzarea programelor
postului de radio “CITY FM”, către “PAJURA ALBĂ” S.R.L.
Art.2. Se declară nevalabilă (ca urmare a cesiunii) licenţa de emisie seria AA, nr.073640 din 26.11.2008 eliberată S.C. “DIVASERV MEDIA” S.R.L.
pentru postul de radio “CITY FM”. Blancheta licenţei de emisie declarată nevalabilă se transmite în arhivă împreună cu dosarul titularului.
Art.3. Se eliberează licenţa de emisie S.R.L. “PAJURA ALBĂ” pentru postul de radio “CITY FM”.
Art.4. “PAJURA ALBĂ” S.R.L. va prezenta Consiliului Coordonator al Audiovizualului actul ce va confirma autorizarea tehnică a frecvenţei: 89,60
MHz – Chişinău, în termenele prevăzute de legislaţie.
Art.5. Pentru licenţa de emisie “PAJURA ALBĂ” S.R.L. va achita o taxă în valoare de 250 lei.
Art.6. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi licenţiere.
Art.7. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
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COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Dorina Curnic

Chişinău, 23 noiembrie 2010.
Nr.167.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.167 din 23.11.2010 cu privire la cesiunea licenţei de emisie a S.C. “DIVASERV MEDIA” S.R.L. către “PAJURA ALBĂ” S.R.L. //Monitorul Oficial 254-256/1010, 24.12.2010

DECIZIE
cu privire la contestaţia reprezentantului Partidului Democrat
din Moldova la CEC vis-a-vis de încheierea Judecătoriei
Centru, mun.Chişinău
nr. 169 din 26.11.2010
Monitorul Oficial nr.254-256/1012 din 24.12.2010

***
Prin contestaţia nr.APA-28 din 22 noiembrie 2010, domnul A.Volentir, reprezentantul PDM la Comisia Electorală Centrală (CEC), declară că la 18
noiembrie 2010 Judecătoria Centru, mun.Chişinău, a dispus interzicerea difuzării a trei spoturi electorale ale PCRM. La 19 noiembrie 2010, aceeaşi instanţă a
admis cererea PDM privind lezarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, a dispus interzicerea spoturilor în cauză – “Ghimpu plus Lupu”, ”De ce ne
dezbină”, “Destul. Ajunge”. Încheierea şi hotărîrea instanţei sînt definitive şi executorii din momentul pronunţării, dar nici concurentul electoral PCRM, nici
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postul de televiziune NIT nu s-au conformat deciziilor şi difuzarea acestora a continuat în perioada 18-22 noiembrie. În temeiul art.65-67 ale Codului
electoral, autorul contestaţiei solicită: aplicarea sancţiunii corespunzătoare faţă de postul de televiziune NIT şi aplicarea sancţiunii corespunzătoare faţă de
concurentul electoral PCRM.
Ca urmare a examinării publice a contestaţiei s-a stabilit că executarea încheierilor şi hotărîrilor judecătoreşti ţine de competenţa altor instanţe
(Departamentul de Executare), dar nu de CCA.
Reieşind din cele expuse, în baza prevederilor Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27 iulie 2006, Regulamentului CEC privind reflectarea
campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă, aprobat prin Hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr.3614 din 8 octombrie 2010, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Contestaţia nr.APA-28 din 22 noiembrie 2010 a reprezentantului Partidului Democrat din Moldova la CEC se respinge, ca fiind nefondată.
Art.2. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Dorina Curnic

Chişinău, 26 noiembrie 2010.
Nr.169.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.169 din 26.11.2010 cu privire la contestaţia reprezentantului Partidului Democrat din Moldova la CEC vis-a-vis de încheierea Judecătoriei Centru, mun. Chişinău //Monitorul Oficial

254-256/1012, 24.12.2010

52

Centrul pentru Jurnalism Independent

DECIZIE
cu privire la contestaţia reprezentantului Partidului pentru Neam
şi Ţară la CEC vis-a-vis de postul de televiziune Publika TV
nr. 170 din 26.11.2010
Monitorul Oficial nr.254-256/1013 din 24.12.2010

***
Domnul Sergiu Balaur, reprezentantul Partidului politic pentru Neam şi Ţară la CEC, a adresat CCA o contestaţie privind “evacuarea, în seara zilei de
20 noiembrie 2010 din studioul postului de televiziune Publika TV a domnului Sergiu Mocanu şi lipsirea de dreptul de a participa la dezbaterile electorale la
care a fost invitat pentru a expune programul electoral al partidului”. Astfel, în viziunea semnatarului, “Publika TV a derogat principiile de echitate, echilibru,
imparţialitate şi nediscriminare în reflectarea alegerilor” (art.32 din Constituţia Republicii Moldova, art.7(2) din Codul audiovizualului, art.46(1), 47(1), 64
prim (1), (2) din Codul electoral, art.7, 44, 45 din Regulamentul CEC privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate.
Prin examinarea publică a contestaţiei s-a stabilit că “evacuarea, în seara zilei de 20 noiembrie 2010 din studioul postului de televiziune Publika TV a
domnului Sergiu Mocanu şi lipsirea de dreptul de a participa la dezbaterile electorale la care a fost invitat pentru a expune programul electoral al partidului”
s-a produs în conformitate cu prevederile Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010
în mijloacele de informare în masă, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3614 din 8 octombrie 2010, invitatului, în repetate rînduri,
cerîndu-i-se un comportament adecvat.
Reieşind din cele expuse, în baza prevederilor Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27 iulie 2006, Regulamentului CEC privind reflectarea
campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă, aprobat prin Hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr.3614 din 8 octombrie 2010, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Contestaţia reprezentantului Partidului politic pentru Neam şi Ţară la CEC vis-a-vis de postul de televiziune Publika TV se respinge, ca fiind
nefondată.
Art.2. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.
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PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Dorina Curnic

Chişinău, 26 noiembrie 2010.
Nr.170.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.170 din 26.11.2010 cu privire la contestaţia reprezentantului Partidului pentru Neam şi Ţară la CEC vis-a-vis de postul de televiziune “Publika TV” //Monitorul Oficial 254-256/1013,

24.12.2010

DECIZIE
cu privire la cererea de prelungire de drept a licenţei
de emisie pentru postul TV prin eter “TV-7”
nr. 173 din 03.12.2010
Monitorul Oficial nr.1-4/47 din 07.01.2011

***
La 16 noiembrie 2010, Societatea pe Acţiuni “ANALITICMEDIA-GRUP” a solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului prelungirea de drept a
Licenţei de emisie seria A MMII nr.014550 din 06.12.2005, eliberată pentru postul TV prin eter “TV-7”.
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În conformitate cu prevederile art.24 al Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, art.26 al Regulamentului cu privire la
procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.433XVI din 28.12.2006 (Hotărîrea Parlamentului nr.118 din 17.06.2010) şi în temeiul actelor prezentate de către întreprinderea nominalizată, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Se prelungeşte de drept licenţa de emisie deţinută de S.A. “ANALITICMEDIA-GRUP” pentru postul TV prin eter “TV-7”, pe o perioadă de 7
ani cu eliberarea unui formular nou. Licenţa nouă va fi valabilă din data de 1 martie 2011.
Art.2. Pentru licenţa de emisie S.A. “ANALITICMEDIA-GRUP” va achita o taxă în valoare de 250 lei.
Art.3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia expertiză şi licenţiere.
Art.4. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina-web a CCA.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Dorina Curnic

Chişinău, 3 decembrie 2010.
Nr.173.
__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.173 din 03.12.2010 cu privire la cererea de prelungire de drept a licenţei de emisie pentru postul TV prin eter “TV-7” //Monitorul Oficial 1-4/47, 07.01.2011
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DECIZIE
cu privire la activitatea studioului TV
cu emisie prin satelit “Lara TV”
nr. 174 din 03.12.2010
Monitorul Oficial nr.1-4/48 din 07.01.2011

***
La 27 noiembrie 2009, prin Decizia nr.125 a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Bursei Imobiliare “Lara” S.R.L. i-a fost eliberată Licenţa de
emisie seria AA nr.073683 pentru studioul de televiziune “Lara TV” cu emisie prin satelit.
Bursa Imobiliară “Lara” S.R.L., la un an de la data eliberării Licenţei de emisie seria AA nr.073683 pentru studioul de televiziune “Lara TV” nu şi-a
început activitatea, fapt confirmat şi în cadrul şedinţei de reprezentantul studioului.
Articolul 27 al Codului Audiovizualului prevede în acest caz retragerea licenţei de emisie.
Reieşind din cele expuse şi în conformitate cu prevederile art.4 (5), 23 şi 27 ale Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA,
art.27 al Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea
Parlamentului Republicii Moldova nr.433-XVI din 28.12.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Se retrage Licenţa de emisie seria AA nr.073683 eliberată Bursei Imobiliare “Lara” S.R.L. pentru studioul de televiziune “Lara TV” cu emisie
prin satelit. Blancheta licenţei de emisie retrasă se transmite în arhivă împreună cu dosarul titularului.
Art.2. Licenţa de emisie seria AA nr.073683 din 27.11.2009, eliberată Bursei Imobiliare “Lara” S.R.L. pentru studioul de televiziune “Lara TV” cu
emisie prin satelit se declară nevalabilă; modificările respective se introduc în Registrul de licenţiere.
Art.3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia expertiză şi licenţiere.
Art.4. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina-web a CCA.
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PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Dorina Curnic

Chişinău, 3 decembrie 2010.
Nr.174.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.174 din 03.12.2010 cu privire la activitatea studioului TV cu emisie prin satelit “Lara TV” //Monitorul Oficial 1-4/48, 07.01.2011

DECIZIE
cu privire la examinarea contestaţiilor reprezentanţilor
PCRM, PLDM şi PPNŢ la CEC
nr. 175 din 03.12.2010
Monitorul Oficial nr.1-4/49 din 07.01.2011

***
La 29 noiembrie 2010, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului au parvenit de la Comisia Electorală Centrală contestaţiile d-lor Vadim
Moţarschi (reprezentantul PCRM la CEC), a d-lui Vitalie Modrîngă (reprezentantul PLDM la CEC) şi a d-lui Sergiu Balaur (reprezentantul partidului “Pentru
Neam şi Ţară” la CEC).
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Reprezentantul PCRM a contestat acţiunile postului de televiziune “Prime”, care în ziua de 27 noiembrie a difuzat mai multe emisiuni cu participarea
liderului PDM şi a altor candidaţi la funcţia de deputat pe lista PDM fapt care, în opinia petiţionarului contravine prevederilor art.47 alin.(8) din Codul
electoral.
Reprezentantul PLDM a solicitat stabilirea încălcării de către postul “NIT” a art.47 alin.(8) din Codul electoral. Astfel, petiţionarul menţionează că
“NIT” a încălcat legislaţia în vigoare prin difuzarea emisiunii de ştiri “Curier” la 28 noiembrie, ora 16:00 unde a fost prezentat în direct briefingul susţinut de
PCRM. Petiţionarul consideră aceste acţiuni drept agitaţie electorală în favoarea concurentului PCRM.
Reprezentantul PPNŢ a solicitat de la Comisia Electorală Centrală sancţionarea concurentului electoral Partidul Democrat din Moldova pentru apariţia
unui candidat din lista acestui partid la postul de televiziune “Prime” în cadrul emisiunii “VIP Confidenţe” din 27 noiembrie 2010.
Reieşind din cele expuse, în baza prevederilor Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006, Regulamentului CEC privind reflectarea campaniei
electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.3614 din 8 octombrie 2010, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Sesizările reprezentanţilor la Comisia Electorală Centrală ai PCRM, PLDM şi PPNŢ adresate Comisiei Electorale Centrale, nu cad sub incidenţa
Codului audiovizualului al Republicii Moldova.
Art.2. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina-web a CCA.
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Dorina Curnic

Chişinău, 3 decembrie 2010.
Nr.175.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.175 din 03.12.2010 cu privire la examinarea contestaţiilor reprezentanţilor PCRM, PLDM şi PPNŢ la CEC //Monitorul Oficial 1-4/49, 07.01.2011
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DECIZIE
cu privire la solicitarea Ministerului Tehnologiilor
Informaţionale şi Comunicaţiilor privind situaţia
Î.S. “Radiocomunicaţii”
nr. 177 din 17.12.2010
Monitorul Oficial nr.1-4/50 din 07.01.2011

***
Prin scrisoarea nr.01/2457 din 01.12.10 Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor a solicitat CCA acordarea dreptului de retransmisie
de către Întreprinderea de Stat “Radiocomunicaţii” a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori, în baza licenţelor de emisie eliberate de CCA, precum şi
operarea modificărilor necesare la capitolul “Drepturile titularilor de licenţă” în licenţele de emisie ale unor radiodifuzori.
Potrivit solicitării, modificarea legislaţiei naţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, a fost condiţionată de necesitatea armonizării acesteia cu
legislaţia comunitară. Aceste modificări au schimbat radical procedura de licenţiere. Legislaţia actuală prevede regimul de autorizare generală pentru
activitate în domeniu şi licenţierea doar a resurselor limitate. În situaţia dată, Întreprinderii de Stat “Radiocomunicaţii”, după expirarea termenului de
valabilitate a licenţei de activitate nr.179 seria 96 din 3 ianuarie 1996 nu ar permite după 3 ianuarie 2011 presta servicii de retransmisie a serviciilor de
programe audiovizuale.
În conformitate cu prevederile art.39–41 din Codul audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la
procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.433XVI din 28.12.2006, precum şi în temeiul adresării Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor nr.01/2457 din 01.12.2010, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Punctul 2.1 din condiţiile licenţelor de emisie ale radiodifuzorilor ce furnizează servicii de programe în bază contractuală cu Î.S.
“Radiocomunicaţii” va fi expus în următoarea redacţie: “2.1. Titularul licenţei de emisie este în drept să desfăşoare activitatea audiovizuală prin difuzarea
serviciilor de programe în baza contractului, încheiat cu Î.S. “Radiocomunicaţii”, vizînd furnizarea reţelei publice respective de televiziune sau de
radiodifuziune, cu specificarea în anexă la licenţă a canalelor sau frecvenţelor radio, precum şi a localităţilor respective”.
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Art.2. Se reperfectează condiţiile Licenţei de emisie seria A MMII nr.014622 din 25.09.2007, eliberată I.P.N.A. Compania “Teleradio-Moldova”
pentru postul de radio “Radio Moldova” prin eliberarea unui supliment la licenţa de emisie în care vor fi menţionate următoarele frecvenţe utilizate în baza
contractului cu Î.S. “Radiocomunicaţii”: 100,7 MHz şi 1,494 MHz – Cahul; 106,8 MHz – Căuşeni; 103,5 MHz – Cimişlia; 0,873 MHz – Codru
(mun.Chişinău); 101,3 MHz şi 1,494 MHz – Edineţ; 103,3 MHz – Trifeşti (Rezina); 100,0 MHz – Tarasova (Rezina); 104,9 MHz – Mîndreştii Noi
(Sîngerei); 100,5 MHz – Străşeni; 102,0 MHz – Ungheni; 105,8 MHz – Soroca; 100,5 MHz – Cosăuţi (Soroca); 100,5 MHz – Vasilcău (Soroca); 106,8 MHz
– Leova; 103,0 MHz – Lipcani (Briceni); 106,8 MHz – Cebolaccia (Cantemir); 103,9 MHz – Maşcăuţi (Criuleni); 105,2 MHz – Naslavcea (Ocniţa); 105,8
MHz – Caplani (Ştefan Vodă); 105,1 MHz – Crocmaz (Ştefan Vodă); 100,4 MHz – Sănătăuca (Floreşti); 100,5 MHz – Climăuţii de Jos (Şoldăneşti).
Art.3. Se reperfectează condiţiile Licenţei de emisie seria AA nr.073726 din 24.09.2010, eliberată “Prime TV” S.R.L. pentru postul TV cu emisie prin
eter “Prime” prin eliberarea unui supliment la licenţa de emisie în care vor fi menţionate următoarele canale utilizate în baza contractului cu Î.S.
“Radiocomunicaţii”: canalul 31 – Cahul; canalul 28 – Căuşeni; canalul 2 – Cimişlia; canalul 31 – Edineţ; canalul 27 – Trifeşti (Rezina); canalul 8 – Sîngerei;
canalul 30 – Străşeni; canalul 29 – Ungheni; canalul 10 – Corneşti (Ungheni); canalul 28 – Soroca; canalul 39 – Leova; canalul 7 – Colibabovca (Leova);
canalul 8 – Bender; canalul 34 – Cantemir; canalul 41 – Tartaul (Cantemir); canalul 24 – Criuleni; canalul 40 – Holercani (Dubăsari); canalul 10 – Comrat
(UTAG); canalul 12 – Ceadîr-Lunga (UTAG); canalul 41 – Tomai (UTAG).
Art.4. Se reperfectează condiţiile Licenţei de emisie seria A MMII nr.14621 din 25.09.2007, eliberată Î.C.S. “Telefe M Internaţional” S.R.L. pentru
postul TV cu emisie prin eter “2 Plus” prin eliberarea unui supliment la licenţa de emisie în care vor fi menţionate următoarele canale utilizate în baza
contractului cu Î.S. “Radiocomunicaţii”: canalul 1 – Cahul; canalul 27 – Edineţ; canalul 25 – Trifeşti (Rezina); canalul 41 – Mîndreştii Noi (Sîngerei); canalul
11 – Străşeni; canalul 7 – Ungheni; canalul 12 – Soroca; canalul 1 – Bender; canalul 8 – Vadul lui Vodă (mun.Chişinău); canalul 7 – Hînceşti.
Art.5. Se reperfectează condiţiile Licenţei de emisie seria AA nr.073673 din 13.10.2009, eliberată “EMICO” S.R.L. pentru postul de radio “Vocea
Basarabiei” prin eliberarea unui supliment la licenţa de emisie în care va fi menţionată următoarea frecvenţă utilizată în baza contractului cu Î.S.
“Radiocomunicaţii”: 102,3 MHz – Străşeni.
Art.6. Se reperfectează condiţiile Licenţei de emisie seria AA nr.073663 din 13.10.2009, eliberată I.P.N.A. Compania “Teleradio-Moldova” pentru
postul TV cu emisie prin eter “Moldova-1” prin eliberarea unui supliment la licenţa de emisie în care vor fi menţionate următoarele canale utilizate în baza
contractului cu Î.S. “Radiocomunicaţii”: canalul 8 – Cahul; canalul 6 – Slobozia-Mare (Văleni); canalul 50 – Giurgiuleşti; canalul 40 – Căuşeni; canalul – 52
Ucrainca (Căuşeni); canalul 25 – Copanca (Căuşeni); canalul 33 – Cimişlia; canalul 7 – Edineţ; canalul 12 – Trifeşti (Rezina); canalul 32 – Rezina; canalul 52
– Ciorna (Rezina); canalul 38 – Tarasova (Curătura) (Rezina); canalul 53 – Lalova (Rezina); canalul 2 – Mîndreştii Noi (Sîngerei); canalul 3 – Străşeni;
canalul 32 – Ungheni; canalul 48 – Buciumeni-Floreşti (Ungheni); canalul 9 – Soroca; canalul 37 – Iorjniţa (Soroca); canalul 51 – Nimereuca (Soroca);
canalul 52 – Slobozia-Cremene (Soroca); canalul 37 – Vărăncău (Soroca); canalul 35 – Cremenciug (Soroca); canalul 35 – Racovăţ (Vasilcău) (Soroca);
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canalul 11 – Iarova (Soroca); canalul 11 – Cosăuţi (Soroca); canalul 57 – Leova; canalul 36 – Tomai (Leova); canalul 35 – Lipcani (Briceni); canalul 2 –
Balaşineşti (Briceni); canalul 24 – Cantemir; canalul 29 – Plopi (Cantemir); canalul 23 – Hîrtop (Cantemir); canalele 8/11 – Ciobalaccia (Cantemir); canalul
33 – Vadul lui Vodă (mun.Chişinău); canalul 26 – Criuleni; canalul 55 – Maşcăuţi (Criuleni); canalul 26 – Oxentea (Dubăsari); canalul 33 – Holercani
(Dubăsari); canalul 21 – Balatina (Glodeni); canalul 12 – Camenca (Glodeni); canalul 24 – Cobani (Glodeni); canalul 21 – Tîrgul-Vertiujeni (Floreşti);
canalul 30 – Sănătăuca (Floreşti); canalul 26 – Stolniceni (Hînceşti); canalul 53 – Cioara (Hînceşti); canalul 44 – Nemţeni (Hînceşti); canalul 11 – Otaci
(Ocniţa); canalul 9 – Unguri (Ocniţa); canalul 12 – Mereşeuca (Ocniţa); canalul 32 – Naslavcea (Ocniţa); canalul 36 – Crocmaz (Ştefan Vodă); canalul 42 –
Copceac (Ştefan Vodă); canalul 42 – Răscăieţ (Ştefan Vodă); canalul 24 – Talmaza (Ştefan Vodă); canalul 8 – Tudora (Ştefan Vodă); canalul 24 – Volontiri
(Ştefan Vodă); canalul 10 – Caplani (Ştefan Vodă); canalul 33 – Vadul – Raşcov (Şoldăneşti); canalul 26 – Climăuţii de Jos (Şoldăneşti); canalul 1 –
Şoldăneşti; canalul 33 – Salcia (Şoldăneşti); canalul 23 – Sturzeni (Rîşcani); canalul 11 – Valea Perjei (Taraclia); canalul 7 – Hîrjăuca (Călăraşi); canalul 27 –
Ceadîr-Lunga; canalul 53 – Trebujeni (Orhei).
Art.7. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia expertiză şi licenţiere.
Art.8. Prezenta decizie se dă publicităţii şi se plasează pe pagina-web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Dorina Curnic

Chişinău, 17 decembrie 2010.
Nr.177.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.177 din 17.12.2010 cu privire la solicitarea Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor privind situaţia Î.S. “Radiocomunicaţii” //Monitorul Oficial 1-4/50, 07.01.2011
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DECIZIE
cu privire la eliberarea autorizaţiilor de retransmisie
nr. 179 din 17.12.2010
Monitorul Oficial nr.1-4/51 din 07.01.2011

***
S.C. “BAS-DIGITAL” S.R.L., fondatoarea studioului de televiziune prin cablu “BAS-DIGITAL” din oraşul Basarabeasca şi satul Abaclia, a depus la
CCA cererea cu setul necesar de documente privind obţinerea autorizaţiei de retransmisie.
S.C. “NORDGRUP-TV” S.R.L., fondatoarea studioului de televiziune prin cablu “NORD-TV GRUP” din următoarele localităţi: municipiul Bălţi,
oraşele Cupcini, Floreşti, Soroca, Drochia, satele Caracuşenii Vechi (r-nul. Briceni), Brătuşeni (r-nul. Edineţ), Danu (r-nul. Glodeni), Fîntîniţa,
Maramonovca, Ochiul Alb, Dominteni, Sofia, Ţarigrad, Şuri, Mîndîc şi Chetrosu (r-nul. Drochia), a depus la CCA cererea cu setul necesar de documente
privind obţinerea autorizaţiei de retransmisie pentru următorul termen de activitate.
S.C. “SPECTRAL GRUP” S.R.L., fondatoarea studioului de televiziune prin cablu “Extra TV” din satele Bardar şi Ruseştii Noi, raionul Ialoveni, a
depus la CCA cererea cu setul necesar de documente privind obţinerea autorizaţiei de retransmisie pentru următorul termen de activitate.
Ca urmare a examinării cererilor depuse şi în conformitate cu prevederile art.28, 29 ale Codului audiovizualului nr.260 din 27.07.06, art.30-35 ale
Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Se eliberează autorizaţia de retransmisie S.C. “BAS-DIGITAL” SRL pentru studioul TV prin cablu “BAS-DIGITAL” din oraşul Basarabeasca şi
satul Abaclia.
Art.2. Se aprobă oferta serviciului de programe retransmis de către studioul TV prin cablu “BAS-DIGITAL” din oraşul Basarabeasca şi satul Abaclia –
49 canale: Moldova 1, 2 Plus, NIT, TV 7, TV Dixi, Bravo, Euro TV Chişinău, Pro TV Chişinău, Publika TV, Jurnal TV, A-One, Naţional TV,
Favorit TV, N 24, U-TV, Belarus TV, UTR, 365 Dnei, Mnogo TV, Auto+, India TV, Lea Minor, Bulivar TV, Comedia TV, Cuhnea TV, Ruskie Noci,
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Interesnoie TV, TeleNeanea, Vremea, Dom Kino, Zdorovoie TV, Ohota i Rîbalka, Psihologhia 24, Fenix+Kino, 24Tehno, Comedy TV, Soyuz TV,
Muzîka Pervogo, BNT SAT, SET, Russkaia Noci, TV XXI, Discovery Channel, Discovery Sciens, Animal Planet, TV 5, DW, Ren TV, TV 1000.
Canalele: Prime, N4, Bas-TV, Minimax, NGC, RTVI, Euronews, Eurosport ro, Eurosport ru şi TV 1000 Action, au fost excluse din oferta serviciului de
programe retransmis de către studioul TV prin cablu “BAS-DIGITAL” din cauza lipsei contractelor de retransmisie.
Art.3. Pentru retransmisia serviciilor de programe cu încălcarea prevederilor art.28 (1), retransmisia serviciilor de programe fără autorizaţia de
retransmisie, în conformitate cu art.38 alin.(2) lit.(a) şi (e); alin.(3), S.C. “BAS-DIGITAL” S.R.L., fondatoarei studioului TV prin cablu “BAS-DIGITAL”, i
se aplică avertizare publică.
Art.4. Se eliberează autorizaţia de retransmisie S.C. “NORDGRUP-TV” S.R.L. pentru studioul TV prin cablu “NORD-TV GRUP”.
Art.5. Se aprobă oferta serviciului de programe retransmis de către studioul TV prin cablu “NORD-TV GRUP” din următoarele localităţi:
• Bălţi (44 de canale) – TVRi, Favorit, Dom Kino, Moldova 1, NIT, 2 Plus, Publica TV, Bravo/TNT, RTVi, TV DIXI, MTV, RTR-Planeta,
Busuioc TV, TV – XXI, NGC, Jetix, INTER +, Ru TV Moldova, Discovery Channel, Animal Planet, Euronews, MIR, PRIME, MUZICA-TV, TV 7,
India TV, TVC-21, Eurosport 2, RBK, Eurosport, Belarus TV, TV – 1000 (Russkoe kino), Minimax, Pro-TV Chişinău, Euro-TV Chişinău,
Romantica, Soyuz, Teleneanea, Jurnal TV, N4, Ohota & Ribalka, TV - 1000 Action, TVC I şi Alternativ TV.
• Soroca (47 de canale) – N-24, Naţional TV, TVRi, Favorit TV, Dom Kino, Moldova 1, NIT, 2 Plus, Publica TV, Ren TV, Bravo/TNT, TV DIXI,
MTV, RTR-Planeta, Busuioc TV, TV – XXI, NGC, Jetix, Ru TV Moldova, Discovery Channel, Euronews, MIR, PRIME, MUZICA-TV, TV 7, India
TV, TVC-21, Fox Eurosport 2, Eurosport, Belarus TV, Comedia TV, TV – 1000 (Russkoe kino), Minimax, Pro-TV Chişinău, EURO-TV Chişinău,
Hallmark, Romantica, Teleneanea, Jurnal TV, N4, UTR, Ohota & Ribalka, Sor TV, Fenix+Kino, TV - 1000 Action, Soiuz şi 365 dnei.
• Drochia (36 de canale) – N-24, Naţional TV, TVRi, Favorit, Dom Kino, Moldova 1, NIT, 2 Plus, Publica TV, Bravo/TNT, TV DIXI, MTV,
RTR-Planeta, Busuioc TV, NGC, Jetix, Discovery Channel, Animal Planet, Euronews, MIR, TV Drochia, PRIME, MUZICA-TV, TV 7, India TV,
TVC-21, Eurosport 2, Eurosport, Minimax, Pro-TV Chişinău, EURO-TV Chişinău, Romantica, Teleneanea, Jurnal TV, N4 şi Alternativ TV.
• Danu (23 de canale) – Moldova 1, NIT, 2 Plus, Publica TV, Ren TV, Bravo/TNT, TV DIXI, RTR-Planeta, NGC, Jetix, Discovery Channel,
Animal Planet, MIR, PRIME, MUZICA-TV, TV 7, India TV, Eurosport, Belarus TV, Pro-TV Chişinău, Teleneanea, Jurnal TV şi N4.
• Maramonovca (20 de canale) – Moldova 1, NIT, Publica TV, Bravo/TNT, TV DIXI, RTR-Planeta, NGC, MIR, TV Drochia, PRIME,
MUZICA-TV, TV 7, India TV, Eurosport, Belarus TV, Pro-TV Chişinău, EURO-TV Chişinău, Teleneanea, Jurnal TV şi N4.
• Fîntîniţa (21 de canale) – Favorit TV, Moldova 1, NIT, Publica TV, Bravo/TNT, TV DIXI, RTR-Planeta, NGC, RU TV Moldova, MIR, TV
Drochia, PRIME, TV 7, India TV, TVC 21, Eurosport, Minimax, Pro-TV Chişinău, EURO-TV Chişinău, Jurnal TV şi N4.
• Ochiu Alb (24 de canale) – TVRi, Favorit TV, Moldova 1, NIT, 2 Plus, Publica TV, Bravo/TNT, TV DIXI, TV XXI, NGC, Discovery Channel,
Animal Planet, MIR, PRIME, MUZICA-TV, TV 7, India TV, Eurosport, Minimax, Pro-TV Chişinău, EURO-TV Chişinău, Romantica, Jurnal TV
şi N4.
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• Dominteni (26 de canale) – TVRi, Favorit TV, Dom Kino, Moldova 1, NIT, 2 Plus, Publica TV, Bravo/TNT, TV DIXI, RTR Planeta, TV XXI,
NGC, Jetix, Ru TV Moldova, MIR, PRIME, TV 7, India TV, TVC-21, Eurosport, Minimax, Pro-TV Chişinău, EURO-TV Chişinău, Romantica,
Jurnal TV şi N4.
• Sofia (23 de canale) – TVRi, Favorit TV, Dom Kino, Moldova 1, NIT, Bravo/TNT, TV DIXI, Busuioc TV, NGC, Ru TV Moldova, MIR,
PRIME, MUZICA-TV, TV 7, India TV, TVC 21, Eurosport 2, Eurosport, Belarus TV, Minimax, Pro-TV Chişinău, EURO-TV Chişinău şi Jurnal
TV.
• Ţarigrad (30 de canale) – Favorit TV, Moldova 1, NIT, 2 Plus, Publica TV, Bravo/TNT, TV DIXI, Busuioc TV, TV – XXI, NGC, Jetix, Ru TV
Moldova, Discovery Channel, Animal Planet, MIR, TV Drochia, PRIME, MUZICA-TV, TV 7, India TV, TVC-21, Eurosport 2, Eurosport, Belarus
TV, Minimax, Pro-TV Chişinău, EURO-TV Chişinău, Romantica, Jurnal TV şi N4.
• Şuri (27 de canale) – N-24, TVRi, Favorit TV, Moldova 1, NIT, 2 Plus, Publica TV, Bravo/TNT, TV DIXI, RTR-Planeta, Busuioc TV, NGC,
MIR, TV Drochia, PRIME, MUZICA-TV, TV 7, India TV, TVC-21, Eurosport, Belarus TV, Minimax, Pro-TV Chişinău, EURO-TV Chişinău,
Romantica, Jurnal TV şi N4.
• Mîndîc (27 de canale) – Favorit TV, Dom Kino, Moldova 1, NIT, Publica TV, Ren TV, Bravo/TNT, TV DIXI, RTR-Planeta, Busuioc TV, TV –
XXI, NGC, Discovery Channel, Animal Planet, MIR, PRIME, MUZICA-TV, TV 7, India TV, TVC-21, Eurosport, Minimax, Pro-TV Chişinău,
Romantica, Jurnal TV şi N4.
• Chetrosu (23 de canale) – Moldova 1, NIT, Publica TV, Bravo/TNT, TV DIXI, RTR-Planeta, NGC, Discovery Channel, Animal Planet, MIR,
PRIME, MUZICA-TV, TV 7, India TV, TVC-21, Eurosport, Belarus TV, Minimax, Pro-TV Chişinău, EURO-TV Chişinău, Romantica, Jurnal TV
şi N4.
• Cupcini (32 de canale) – TVRi, Favorit TV, Dom Kino, Moldova 1, NIT, Publica TV, Bravo/TNT, TV DIXI, RTR-Planeta, Busuioc TV, NGC,
Discovery Channel, Animal Planet, Euronews, MIR, PRIME, MUZICA-TV, TV 7, India TV, TVC-21, Fox Life, Fox Crime, Eurosport 2, Eurosport,
Belarus TV, Minimax, Pro-TV Chişinău, Romantica, Teleneanea, Jurnal TV, N4 şi UTR.
• Caracuşenii Vechi (27 de canale) – TVRi, Favorit TV, Dom Kino, Moldova 1, NIT, Publica TV, Bravo/TNT, TV DIXI, RTR-Planeta, Busuioc
TV, NGC, Discovery Channel, Animal Planet, MIR, PRIME, MUZICA-TV, TV 7, India TV, Eurosport 2, Eurosport, Belarus TV, Minimax, Pro-TV
Chişinău, Romantica, Teleneanea, Jurnal TV şi UTR.
• Brătuşeni (27 de canale) – TVRi, Favorit TV, Moldova 1, NIT, 2 Plus, Publica TV, Bravo/TNT, TV DIXI, RTR-Planeta, NGC, Jetix, Discovery
Channel, Animal Planet, Euronews, MIR, PRIME, TV 7, India TV, Eurosport, Belarus TV, Minimax, Pro-TV Chişinău, Hollmark, Romantica,
Jurnal TV şi UTR.
• Floreşti (40 de canale) – N-24, TVRi, Favorit TV, Dom Kino, Moldova 1, NIT, Publica TV, Bravo/TNT, TV DIXI, MTV, RTR-Planeta,
Busuioc TV, TV – XXI, NGC, Jetix, Ru TV Moldova, Discovery Channel, Animal Planet, Euronews, MIR, PRIME, MUZICA-TV, TV 7, India TV,
TVC-21, Eurosport 2, RBK, Eurosport, Belarus TV, Minimax, Pro-TV Chişinău, EURO-TV Chişinău, Hallmark, Romantica, Soiuz, Flor TV,
Teleneanea, Jurnal TV, N4 şi UTR.
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Art.6. Se eliberează autorizaţia de retransmisie S.C. “SPECTRAL GRUP” S.R.L. pentru studioul TV prin cablu “Extra TV” din satele Bardar şi
Ruseştii Noi, raionul Ialoveni.
Art.7. Se aprobă oferta serviciului de programe retransmis de către studioul TV prin cablu “Extra TV” din satele Bardar şi Ruseştii Noi, raionul
Ialoveni – 24 canale: Moldova 1, PRIME, Pro TV Chişinău, Belarus TV, TV 1000, N4, TV Dixi, MTV Russia, RBK, DW, Ohota i rîbalka, India TV, CNL,
Drive, TVRi, TV 7, Bravo, Muzical TV, 2Plus, NIT, TVC 21, TV 5, Jurnal TV şi Publika TV.
Art.8. Pentru eliberarea autorizaţiilor de retransmisie S.C. “NORDGRUP-TV” SRL şi S.C. “SPECTRAL GRUP” S.R.L. vor achita o taxă în valoare de
2500 lei, iar S.C. “BAS-DIGITAL” S.R.L. va achita o taxă în valoare de 1250 lei.
Art.9. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina-web a CCA.
Art.10. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia expertiză şi licenţiere.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Dorina Curnic

Chişinău, 17 decembrie 2010.
Nr.179.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.179 din 17.12.2010 cu privire la eliberarea autorizaţiilor de retransmisie //Monitorul Oficial 1-4/51, 07.01.2011
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DECIZIE
cu privire la reperfectarea licenţelor de emisie
nr. 181 din 17.12.2010
Monitorul Oficial nr.1-4/52 din 07.01.2011

***
Prin scrisoarea f/n din 13.12.2010, directorul “Prime TV” S.R.L. a solicitat reperfectarea Licenţei de emisie seria AA nr.073726 din 24.09.2010,
eliberată “Prime TV” S.R.L. pentru postul TV cu emisie prin eter “Prime” şi a Licenţei de emisie seria AA nr.073723 din 06.07.2010, eliberată “Prime TV”
S.R.L. pentru postul TV cu emisie prin satelit “Prime” prin schimbarea denumirii întreprinderii din S.R.L. “Prime TV ” în Î.C.S. “Prime TV” S.R.L.
În conformitate cu prevederile art.23, 25, 39-41 şi 66 (8) ale Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, art.25 al
Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea
Parlamentului Republicii Moldova nr.433-XVI din 28.12.2006 şi în temeiul cererii prezentate de către întreprinderea nominalizată, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Se reperfectează (cu eliberarea unui formular nou) Licenţa de emisie seria AA nr.073726 din 24.09.2010, eliberată “Prime TV” S.R.L. pentru
postul TV cu emisie prin eter “Prime” prin schimbarea denumirii întreprinderii din S.R.L. “Prime TV” în Întreprinderea cu Capital Străin “Prime TV” S.R.L.
Art.2. Se reperfectează (cu eliberarea unui formular nou) Licenţa de emisie seria AA nr.073723 din 06.07.2010, eliberată “Prime TV” S.R.L. pentru
postul TV cu emisie prin satelit “Prime” prin schimbarea denumirii întreprinderii din S.R.L. “Prime TV” în Întreprinderea cu Capital Străin “Prime TV”
S.R.L.
Art.3. Se declară nevalabilă Licenţa de emisie seria AA nr.073726 din 24.09.2010, eliberată “Prime TV” S.R.L. pentru postul TV cu emisie prin eter
“Prime”.
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Art.4. Se declară nevalabilă Licenţa de emisie seria AA nr.073723 din 06.07.2010, eliberată “Prime TV” S.R.L. pentru postul TV cu emisie prin satelit
“Prime”.
Art.5. Pentru reperfectarea licenţelor de emisie Î.C.S. “Prime TV” S.R.L. va achita pentru fiecare o taxă în valoare de 250 de lei.
Art.6. Modificările respective se introduc în Registrul de licenţiere.
Art.7. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia expertiză şi licenţiere.
Art.8. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina-web a CCA.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Dorina Curnic

Chişinău, 17 decembrie 2010.
Nr.181.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.181 din 17.12.2010 cu privire la reperfectarea licenţelor de emisie //Monitorul Oficial 1-4/52, 07.01.2011
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cu privire la cesiunea licenţelor de emisie
nr. 182 din 17.12.2010
Monitorul Oficial nr.1-4/53 din 07.01.2011

***
I. La 13 decembrie 2010, Î.C.S. “MEDIAGRUP-MEGAPOLIS” S.R.L. a solicitat CCA acordul pentru cesionarea Licenţei de emisie seria AA
nr.073714 din 06.05.2010, eliberată pentru postul de radio “Maestro FM” către Î.C.S. “TELEFE M INTERNAŢIONAL” S.R.L.
Cedentul Î.C.S. “MEDIAGRUP-MEGAPOLIS” S.R.L. garantează că va pune la dispoziţia cesionarului echipamentul şi utilajul tehnic necesar difuzării
serviciului de programe.
Cesionarul Î.C.S. “TELEFE M INTERNAŢIONAL” S.R.L. îşi asumă toate obligaţiunile ce decurg din licenţa de emisie.
II. La 13 decembrie 2010, C.R. “Antena C” S.R.L. a solicitat CCA acordul pentru cesionarea Licenţei de emisie seria A MMII nr.014629 din
18.12.2007, eliberată pentru postul de radio “Prime FM” către Î.C.S. “Prime TV” S.R.L.
Cedentul C.R. “Antena C” S.R.L. garantează că va pune la dispoziţia cesionarului echipamentul şi utilajul tehnic necesar difuzării serviciului de
programe.
Cesionarul Î.C.S. “Prime TV” S.R.L. îşi asumă toate obligaţiunile ce decurg din licenţa de emisie.
III. La 13 decembrie 2010, Î.C.S. “Social Media” S.R.L. a solicitat acordul pentru cesionarea Licenţei de emisie seria AA nr.082515 din 07.05.2008,
eliberată pentru postul TV “1 Music Moldova” către Î.C.S. “Prime TV” S.R.L.
Cedentul Î.C.S.“Social Media” S.R.L. garantează că va pune la dispoziţia cesionarului echipamentul şi utilajul tehnic necesar difuzării serviciului de
programe.
Cesionarul Î.C.S. “Prime TV” S.R.L. îşi asumă toate obligaţiunile ce decurg din licenţa de emisie.
În conformitate cu prevederile art.26, 27 şi 39-41 ale Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, art.25, 28 ale
Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărîrea
Parlamentului Republicii Moldova nr.433-XVI din 28.12.2006 şi în temeiul actelor prezentate de către întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Se acceptă cesionarea Licenţei de emisie seria AA nr.073714 din 06.05.2010, eliberată Î.C.S. “MEDIAGRUP-MEGAPOLIS” S.R.L. pentru
postul de radio “Maestro FM” către Î.C.S. “TELEFE M INTERNAŢIONAL” S.R.L.
Art.2. Se acceptă cesionarea Licenţei de emisie seria A MMII nr.014629 din 18.12.2007, eliberată C.R. “Antena C” S.R.L. pentru postul de radio
“Prime FM” către Î.C.S. “Prime TV” SRL.
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Art.3. Se acceptă cesionarea Licenţei de emisie seria AA nr.082515 din 07.05.2008, eliberată Î.C.S. “Social Media” S.R.L. pentru postul TV “1 Music
Moldova” către Î.C.S. “Prime TV” SRL.
Art.4. Se declară nevalabilă Licenţa de emisie seria AA nr.073714 din 06.05.2010, eliberată Î.C.S. “MEDIAGRUP-MEGAPOLIS” S.R.L. pentru
postul de radio “Maestro FM”.
Art.5. Se declară nevalabilă Licenţa de emisie seria A MMII nr.014629 din 18.12.2007, eliberată C.R. “Antena C” S.R.L. pentru postul de radio “Prime
FM”.
Art.6. Se declară nevalabilă Licenţa de emisie seria AA, nr.082515 din 07.05.2008 eliberată Î.C.S. “Social Media” SRL pentru postul TV “1 Music
Moldova”.
Art.7. Se eliberează licenţă de emisie Î.C.S. “TELEFE M INTERNAŢIONAL” S.R.L. pentru postul de radio “Maestro FM”.
Art.8. Se eliberează licenţă de emisie Î.C.S. “Prime TV” S.R.L. pentru postul de radio “Prime FM”.
Art.9. Se eliberează licenţă de emisie Î.C.S. “Prime TV” S.R.L. pentru postul TV “1 Music Moldova”.
Art.10. Î.C.S. “TELEFE M INTERNAŢIONAL” S.R.L. va prezenta CCA în termenele legale licenţa tehnică reperfectată.
Art.11. Î.C.S.“Prime TV”SRL va prezenta CCA în termenele legale licenţele tehnice reperfectate.
Art.12. Pentru reperfectarea licenţei de emisie Î.C.S. “TELEFE M INTERNAŢIONAL” S.R.L. va achita o taxă în valoare de 250 lei.
Art.13. Pentru reperfectarea licenţelor de emisie Î.C.S. “Prime TV” SRL va achita pentru fiecare o taxă în valoare de 250 lei.
Art.14. Prezenta decizie se dă publicităţii şi se plasează pe pagina-web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
Art.15. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia expertiză şi licenţiere.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI
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Secretar

Dorina Curnic

Chişinău, 17 decembrie 2010.
Nr.182.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.182 din 17.12.2010 cu privire la cesiunea licenţelor de emisie //Monitorul Oficial 1-4/53, 07.01.2011

DECIZIE
cu privire la examinarea cererii prealabile
a Î.M. “Noile Idei Televizate” S.R.L.
nr. 183 din 17.12.2010
Monitorul Oficial nr.1-4/54 din 07.01.2011

***
Prin Decizia nr.156 din 19 noiembrie 2010, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancţionat Î.M. “Noile Idei Televizate” S.R.L. (titulara licenţei
de emisie pentru postul de televiziune “NIT”) cu suspendarea dreptului de difuzare a publicităţii comerciale pentru o perioadă de 5 zile, pentru derogări
repetate de la prevederile art.7 (1), (2), (3), (4) lit.(c) al Codului audiovizualului, menţionate în Raportul de monitorizare a serviciilor de programe
informative ale posturilor de televiziune privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 pentru perioada
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30 octombrie-10 noiembrie 2010 şi a condiţiilor Licenţei de emisie seria AMMII nr.014643 din 07.05.2008, pct.3.1, lit.(a), în conformitate cu art.38 (1), (2),
lit.(f), (3) al Codului audiovizualului.
Considerînd decizia CCA emisă contrar prevederilor legii şi cu încălcarea procedurii stabilite, Î.M. “Noile Idei Televizate” S.R.L. a înaintat o cerere
prealabilă prin care a solicitat “reexaminarea şi anularea art.3 al Deciziei CCA nr.156 din 19.11.2010, cu privire la aplicarea unei sancţiuni Î.M. “Noile Idei
Televizate” S.R.L. În rezultatul examinării publice a cererii prealabile s-a constatat netemeinicia acesteia: motive şi temeiuri de anulare a art.3 al Deciziei
CCA nr.156 din 19.11.2010 nu există.
Ca urmare a examinării cererii, în temeiul Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului
Republicii Moldova nr.433-XVI din 28.12.2006 şi a Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Cererea prealabilă a Î.M. “Noile Idei Televizate” S.R.L. de anulare a art.3 al Deciziei CCA nr.156 din 19.11.2010 se respinge ca nefondată.
Art.2. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina-web a CCA.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Dorina Curnic

Chişinău, 17 decembrie 2010.
Nr.183.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.183 din 17.12.2010 cu privire la examinarea cererii prealabile a Î.M. “Noile Idei Televizate” S.R.L. //Monitorul Oficial 1-4/54, 07.01.2011
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DECIZIE
cu privire la realizarea Declaraţiilor radiodifuzorilor privind
politica editorială pentru campania electorală la alegerile
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010
nr. 184 din 23.12.2010
Monitorul Oficial nr.1-4/55 din 07.01.2011

***
Conform pct.8 al Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de
informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea CEC nr.3614 din 8 octombrie 2010, “în prima săptămînă a perioadei electorale fiecare
radiodifuzor care intenţiona să participe la campanie era obligat să depună la Consiliul Coordonator al Audiovizualului o declaraţie privind politica editorială
pentru campania electorală”.
Prin Deciziile nr.114 din 15.10.2010, nr.123 din 19.10.2010 şi nr.126 din 22 octombrie 2010, CCA a aprobat 84 de Declaraţii ale radiodifuzorilor
privind politica editorială în perioada campaniei electorale, pentru 45 de posturi TV şi 39 posturi de radio. Totodată, 9 radiodifuzori şi-au făcut publică
intenţia de neparticipare la reflectarea campaniei electorale.
Potrivit pct.49 al aceluiaşi Regulament, instituţiile audiovizualului au fost obligate să ţină evidenţa timpilor de antenă oferiţi concurenţilor electorali şi
să prezinte săptămînal (în fiecare zi de luni) prin fax Consiliului Coordonator al Audiovizualului informaţia despre volumul de emisie electorală (spoturi
electorale, dezbateri şi materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale) în săptămîna precedentă.
Ca urmare a examinării Raportului cu privire la realizarea Declaraţiilor radiodifuzorilor privind politica editorială în campania electorală, s-a atestat că
unii radiodifuzori nu au respectat în totalitate prevederile propriilor Declaraţii privind politica editorială, iar o parte dintre aceştia, 29 de radiodifuzori nu au
prezentat CCA informaţiile despre volumul de emisie electorală, în conformitate cu prevederile pct.49 al Regulamentului CEC.
E de menţionat faptul că potrivit rezultatelor monitorizării campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate realizate atît de Misiunea
internaţională de monitorizare a alegerilor ODIHR şi OSCE cît şi de societatea civilă (CIJ, APEL) au consemnat faptul că reflectarea alegerilor parlamentare
anticipate din 28 noiembrie 2010 în mass-media, în general s-a desfăşurat într-un mod activ şi dinamic, prezentînd o varietate de opinii, fapt care a asigurat
pluralismul politic şi social. De asemenea, s-a menţionat că a fost percepută o libertate sporită a mass-media şi o îmbunătăţire a mediului mijloacelor de
informare în masă comparativ cu ultimele alegeri parlamentare din anul 2009.
Totodată, s-a menţionat că televiziunea publică a respectat cerinţa legală de a asigura o reflectare electorală exactă, echilibrată şi imparţială a
concurenţilor, iar dintre posturile private de televiziune cu acoperire naţională, care au fost mai puţin echilibrate, postul pro-opoziţie “NIT”, a eşuat vădit în
acest sens.
În baza celor menţionate, Raportului privind realizarea Declaraţiilor radiodifuzorilor privind politica editorială în campania electorală pentru alegerile
parlamentare anticipate, prevederilor Codul audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006, Regulamentului CEC privind reflectarea campaniei electorale la
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alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3614 din
8 octombrie 2010, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art.1. Se atenţionează postul de televiziune “NIT” pentru nerespectarea în totalitate a prevederilor Declaraţiei privind politica editorială pentru
campania electorală la alegerile parlamentare anticipate din 28.11.2010 (încălcarea normelor legale privind asigurarea pluralismului politic în serviciile de
programe) şi radiodifuzorii : Fresh FM, Retro FM, Discovery FM, Sport FM, Plai, Maestro FM, Radio Dor 93,0 FM , Radio Stil, Radio Noroc, Radio Prim,
Albena, Impuls FM, Flor FM, Canal X FM, Aquarelle FM, Plus FM, Megapolis FM, Vocea Basarabiei, TV Elita, Pro TV Chişinău, Eni Ai, Aiîn Aciîc, Inter
TV, Mega TV, Super TV, Accent TV, Alt TV, pentru încălcarea prevederilor pct.49 al Regulamentului CEC privind reflectarea campaniei electorale la
alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.
[Art.1 modificat prin Decizia CCA nr.30 din 25.02.2011]

Art.2. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina-web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului din
Republica Moldova.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Dorina Curnic

Chişinău, 23 decembrie 2010.
Nr.184.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Decizie nr.184 din 23.12.2010 cu privire la realizarea Declaraţiilor radiodifuzorilor privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie
2010 //Monitorul Oficial 1-4/55, 07.01.2011
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RECOMANDARE
din 26.11.2010
Monitorul Oficial nr.241-246/967 din 10.12.2010

***
În rezultatul examinării demersului Comisiei Electorale Centrale, a sesizărilor unor concurenţi electorali, în conformitate cu prevederile art.7 (3) al
Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006, art.47 (8) al Codului electoral (“În ziua alegerilor şi în ziua precedentă alegerilor nu se admite nici un fel
de agitaţie electorală”), punctul 25 al Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în
mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3614 din 8 octombrie 2010 (“În ziua
alegerilor şi cea precedentă alegerilor este interzisă agitaţia electorală. În aceste zile sînt admise spoturi de educaţie civică/electorală conţinutul cărora este
acceptat de Comisia Electorală Centrală), Consiliul Coordonator al Audiovizualului
RECOMANDĂ:
Art.1. Radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova care reflectă campania electorală la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie
2010, la data de 27 şi 28 noiembrie, să nu difuzeze în reluare buletinele informative din ziua precedentă şi emisiuni cu participarea concurenţilor electorali
sau subiecte ce vizează concurenţii electorali.
Art.2. În ziua alegerilor şi cea precedentă alegerilor, radiodifuzorii care reflectă campania electorală nu vor difuza emisiuni (distractive, analitice, talkshow-uri) cu participarea concurenţilor electorali.
Art.3. În ziua alegerilor şi cea precedentă alegerilor, radiodifuzorii care retransmit serviciile de programe ale posturilor din Federaţia Rusă, România şi
alte ţări vor evita difuzarea pe teritoriul Republicii Moldova a subiectelor ce ţin de campania electorală şi desfăşurarea alegerilor parlamentare anticipate din
28 noiembrie 2010.
Art.4. Prezenta Recomandare se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.
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PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Dorina Curnic

26 noiembrie 2010.

__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Recomandare din 26.11.2010 //Monitorul Oficial 241-246/967, 10.12.2010

HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a accesului
la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013
nr. 1077 din 17.11.2010
Monitorul Oficial nr.227-230/1192 din 19.11.2010

***
În temeiul Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.155), cu
modificările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
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Programul de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013, conform anexei nr.1;
Planul de acţiuni privind realizarea Programului de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013, conform anexei nr.2.
2. Se pune în sarcina Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor monitorizarea şi coordonarea procesului de realizare a Programului
de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013.
3. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, responsabile de realizarea prezentei hotărîri, vor informa, anual, pînă la data de 20 ianuarie,
Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor despre acţiunile întreprinse.
4. Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor va generaliza informaţia recepţionată şi va prezenta Guvernului, pînă la data de 15
februarie, raportul privind executarea prezentei hotărîri.
PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor

Veaceslav Negruţa

Chişinău, 17 noiembrie 2010.
Nr.1077.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.1077 din 17 noiembrie 2010
PROGRAMUL
de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Programul de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013 (în continuare – Program) are drept scop crearea unei societăţi
informaţionale pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova prin extinderea gradului de acces şi utilizare a Internet-ului, contribuind astfel la dezvoltarea unei
economii bazate pe cunoaştere, ceea ce la rîndul său va stimula creşterea gradului de competitivitate economică, de coeziune socială, precum şi de creare a
locurilor noi de muncă.
2. În sensul prezentului Program, următoarele noţiuni se definesc astfel:
acces în bandă largă la Internet (broadband) – spectru larg de tehnologii ce permit efectuarea transmiterii/primirii datelor (256 kbit/s cel puţin într-o
direcţie pentru utilizatorii finali) pe o bandă largă de frecvenţe, în scopul asigurării conexiunii la reţeaua globală Internet;
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comunicaţii prin fibră optică – comunicaţii electronice prin cablu, în care în calitate de purtător al semnalului informaţional este utilizată radiaţia
electromagnetică în diapazonul luminii vizibile sau infraroşu, iar în calitate de ghid – cablul cu fibră optică;
tehnologii de acces fără fir (de radioacces) – tehnologii care permit crearea reţelelor de comunicaţii electronice fără utilizarea cablurilor de comunicaţii
electronice, avînd în calitate de purtător al semnalului informaţional undele radio.
II. ANALIZA SITUAŢIEI
3. Pentru asigurarea accesului în bandă largă la Internet furnizorii de reţele de comunicaţii electronice utilizează diverse suporturi şi tehnologii de
transmitere a datelor. Printre acestea se enumeră tehnologia xDSL, tehnologia FTTx, conexiunea prin reţele de televiziune prin cablu, Ethernet de ultimă
milă, tehnologiile de radioacces (EDGE,WCDMA,CDMA2000) etc. Este necesar de menţionat faptul că există două tipuri de acces în bandă largă: la puncte
fixe şi la puncte mobile. Conform Raportului anual al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
(ANRCETI) pentru 2009 volumul vînzărilor ale furnizorilor de comunicaţii electronice care furnizează servicii de acces Internet a constituit circa 436 mil.lei,
ceea ce reprezintă o creştere de circa 19% faţă de anul precedent. La finele anului 2009 cota de piaţă a S.A. “Moldtelecom”, conform vînzărilor, a atins 69%.
În anul de referinţă, numărul abonaţilor la serviciile de acces la Internet la puncte fixe a depăşit cifra de 203 mii, ceea ce constituie o creştere de circa 30%
faţă de anul 2008. Din acest număr 16,5 mii (8%) sînt abonaţi “dial-up” şi, comparativ cu anul 2008, numărul acestora a scăzut de două ori, iar 187 mii (92%)
sînt abonaţi “broadband” şi numărul ultimilor a crescut cu circa 62% faţă de anul 2008. Rata de penetrare Internet în bandă largă la puncte fixe (2009) a
constituit circa 5,27%, cea ce este mult sub nivelul mediu al ţărilor Uniunii Europene (circa 23%).

Figura 1. Evoluţia numărului de abonaţi la puncte fixe, mii
Sursa: ANRCETI

Pe parcursul anului 2009 numărul utilizatorilor conectaţi la Internet prin intermediul tehnologiei ADSL a constituit 76% din numărul total de conectări
în bandă largă. Cota sporită de conectări la Internet prin intermediul xDSL este condiţionată de limitarea de către S.A. “Moldtelecom” a accesului furnizorilor
alternativi la infrastructura asociată, bucla locală şi reţeaua magistrală. Ca rezultat, creşterea numărului de abonaţi la serviciile de acces în bandă largă la
Internet în baza tehnologiei xDSL, în mare măsură, este determinată de un singur furnizor – S.A. “Moldtelecom”. Această situaţie se explică şi prin creşterea
cererii pentru serviciile în bandă largă în localităţile rurale, unde furnizorul nu are concurenţi. În anul 2009 reţelele optice (FTTx) au constituit cea mai
dinamică tehnologie de acces în bandă largă. Numărul conexiunilor de acest gen în anul 2009 practic s-a dublat faţă de anul precedent, iar ponderea acestei
tehnologii a atins cota de circa 20%. La finele anului 2009 circa 36 mii de utilizatori beneficiau de acces la Internet în bandă largă prin intermediul
tehnologiei FTTx. Accesul la Internet prin intermediul acestei tehnologii are un şir de avantaje şi o mare perspectivă de dezvoltare, dar, fiind unul dintre cele
mai costisitoare, se implementează doar în oraşele mari. În trimestrul IV, 2008, furnizorii mobili au început furnizarea serviciilor de comunicaţii mobile
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celulare de generaţia a treia (3G), ceea ce măreşte considerabil oportunităţile accesului la Internet mobil în bandă largă. Astfel, numărul clienţilor ce
utilizează Internetul mobil de bandă largă în reţelele 3G (cu un trafic lunar de cel puţin 1 MB) timp de un an a crescut semnificativ şi la finele anului 2009 a
atins cifra de 80 mii. Cota de piaţă a companiei Orange a constituit circa 62%, conform numărului de utilizatori de Internet mobil în bandă largă.

Figura 2. Numărul utilizatorilor de Internet mobil în bandă largă
Sursa: ANRCETI

Majoritatea furnizorilor alternativi de servicii de acces în bandă largă, activează preponderent în zona urbană unde cheltuielile pentru instalarea buclei
locale şi conectarea noilor utilizatori sînt mai joase ca în zona rurală. La moment nu este definitivat cadrul de reglementare, care ar stabili pentru toţi
concurenţii de pe piaţa comunicaţiilor electronice modul de utilizare a infrastructurii asociate, colocarea echipamentului, precum şi accesul la bucla locală şi
reţeaua optică magistrală. S.A. “Moldtelecom”, fiind unicul gestionar al infrastructurii şi reţelelor respective, aplică diverse practici ce limitează concurenţa
pe segmentul respectiv. Prin urmare, furnizorii alternativi sînt nevoiţi să-şi instaleze reţele proprii, fapt care reduce capacitatea acestora de a investi în
serviciile furnizate şi de a micşora costul serviciilor pentru utilizatorul final, pentru a le face mai accesibile. Acelaşi obstacol nu permite extinderea activităţii
în oraşe mici şi sate. În lipsa unei reglementări tehnice privind amplasarea cablurilor de comunicaţii electronice, furnizorii alternativi, instalînd reţelele sale,
plasează cablurile după cum consideră necesar, neţinînd cont de aspectul estetic exterior, îngrădind accesul la deservirea altor reţele (inclusiv cele energetice,
de aprovizionare cu apă, gaz şi căldură), precum şi aducînd prejudiciu integrităţii clădirilor. Utilizarea de către furnizori a infrastructurii alternative
(drumurilor, căilor ferate, liniilor energetice, canalizării, reţelelor de termoficare, apeduct etc.) pentru instalarea reţelelor de comunicaţii electronice poate
reduce costurile şi termenele de instalare a acestor reţele. Asigurarea accesului la Internet în bandă largă în zona rurală poate fi efectuat utilizînd tehnologiile
de acces fără fir (BWA), care permit conectarea unui număr considerabil de abonaţi dispersaţi pe un teritoriu relativ mare. În baza tehnologiilor de acces fără
fir în banda largă, pînă în prezent, în Republica Moldova au fost implementate doar servicii de comunicaţii mobile de generaţia a treia (3G).
Conform studiului efectuat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare PNUD Moldova (sondaj) la finele anului 2008 unul din trei locuitori
ai Republicii Moldova utiliza Internetul în activitatea sa cotidiană. Ţinînd cont de faptul că rata de penetrare a Internetului la puncte fixe în Moldova este sub
6% (conform numărului conexiunilor), concluzionăm că cererea pe piaţă la asemenea servicii este sporită, prin urmare, există premise bune că adoptarea şi
utilizarea tehnologilor informaţionale şi de comunicaţii (TIC) va fi un caz de succes în Republica Moldova.
4. Pentru structurarea analizei situaţiei actuale şi identificare a problemelor ce ţin de dezvoltare şi de acces în bandă largă, a fost elaborată analiza
SWOT (puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi pericole). Este necesar de menţionat faptul că, pe de o parte, analiza SWOT se bazează pe o evaluare a
situaţiei curente, pe de altă parte, a fost luată în considerare o arie largă a sectorului TIC, deoarece dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice depinde de
mai mulţi factori, cum ar fi, de exemplu, situaţia economică din ţară, cadrul normativ, investiţiile în ramură, concurenţa pe acest segment etc.
Puncte forte:
78

Centrul pentru Jurnalism Independent
capacitatea de adaptare rapidă la procesele de schimbare în sectorul TIC;
atenţia sporită a autorităţilor şi instituţiilor de stat faţă de sectorul TIC;
existenţa unei infrastructuri de comunicaţii relativ moderne în ţară;
resurse umane cu un potenţial de pregătire înalt;
disponibilitatea de asistenţă (inclusiv financiară) a organismelor financiare.
Puncte slabe:
costuri semnificative pentru dezvoltarea reţelelor de acces la Internet în bandă largă;
rata inferioară de penetrare Internet în bandă largă comparativ cu media pe ţările Uniunii Europene;
serviciile electronice sînt în afara topului preferinţelor cetăţenilor Republicii Moldova;
conţinutul modest al paginilor web autohtone;
capacitatea scăzută de cumpărare a populaţiei;
lipsa concurenţei pe acest segment în localităţile rurale;
lipsa unui cadru normativ de reglementare coerent;
decalaj semnificativ privind adoptarea şi utilizarea TIC în localităţile urbane şi cele rurale;
acces limitat la bucla locală a furnizorului istoric.
Oportunităţi:
edificarea unei societăţi informaţionale bazate pe cunoştinţe;
crearea locurilor noi de muncă;
eficientizarea activităţii instituţiilor statului în raport cu cetăţenii;
furnizarea serviciilor electronice avansate;
un nivel mai înalt şi calitativ de comunicare pentru cetăţeni;
dezvoltarea comerţului electronic;
aplicarea pe scară largă a TIC în toate sectoarele economiei.
Ameninţări:
nerecuperarea investiţiilor în localităţile rurale;
instabilitate politică şi schimbarea priorităţilor;
creşterea numărului de infracţiuni informatice;
valorificarea inadecvată a mijloacelor financiare.
III. IDENTIFICAREA PROBLEMEI
5. Urmare a analizei efectuate a fost identificată problema de bază ce face obiectul prezentului Program – nivelul nesatisfăcător de dezvoltare a
accesului la Internet în banda largă în Republica Moldova în comparaţie cu ţările Uniunii Europene. Lipsa datelor statistice veritabile, actualizate şi
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structurate impune unele limitări în analiza efectuată şi identificarea de soluţii optime. De rezultatul soluţionării problemei menţionate depinde eficienţa
măsurilor întreprinse în vederea edificării societăţii informaţionale în Republica Moldova, avansării tehnologice şi ştiinţifice, participării cetăţenilor la viaţa
socială şi culturală, precum şi dinamica de creştere economică a ţării.
IV. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROGRAMULUI
6. Obiectivul principal al Programului este lichidarea decalajului între localităţile rurale şi cele urbane, precum şi în ansamblu faţă de ţările UE privind
accesul şi utilizarea Internetului în bandă largă. Prin urmare, este necesar atingerea către finele anului 2013 a unei rate de penetrare a accesului la Internet în
bandă largă de cel puţin 20% la puncte fixe şi 20% la puncte mobile.
Abordarea aspectului privind dezvoltarea infrastructurii informaţionale urmează a fi concepută ca un mecanism integru unde fiecare componentă are
rolul său specific şi, totodată, buna funcţionare a mecanismului depinde de fiecare componentă în parte. Prin urmare, atingerea obiectivului principal impune
realizarea următoarelor obiective specifice:
1) dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice şi sporirea accesibilităţii folosirii acestora pentru utilizatorii finali;
2) disponibilitatea dispozitivelor (echipamentelor terminale) de acces la reţelele de comunicaţii electronice;
3) dezvoltarea conţinutului şi a aplicaţiilor electronice.
7. În scopul atingerii obiectivului specific “Dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice şi sporirea accesibilităţii utilizării acestora pentru utilizatorii
finali” se impune realizarea următoarelor acţiuni:
1) asigurarea cu resurse suplimentare de spectru radio pentru implementarea tehnologiilor avansate de acces fără fir prioritar pentru localităţile rurale;
2) perfecţionarea cadrului normativ existent care ar facilita instalarea noilor linii de fibră optică transfrontaliere;
3) elaborarea şi punerea în aplicare a cadrului eficient de reglementare privind accesul nediscriminatoriu la reţelele magistrale, bucla locală şi
infrastructura asociată a furnizorilor cu putere semnificativă;
4) aprobarea şi punerea în aplicare a reglementărilor tehnice privind instalarea reţelelor de fibră optică, inclusiv în spaţiile locative;
5) dezvoltarea infrastructurii naţionale de comunicaţii electronice;
6) asigurarea convergenţei la nivelul tehnologiilor, reţelelor şi echipamentelor de comunicaţii electronice.
8. În scopul realizării acţiunilor nominalizate este necesar de a executa următoarelor sarcini:
1) Acţiunea “Asigurarea cu resurse suplimentare de spectru radio pentru implementarea tehnologiilor avansate de acces fără fir prioritar pentru
localităţile rurale”:
a) eliberarea benzii 3,4-3,8 GHz pentru furnizorii de servicii de acces Internet în bandă largă şi elaborarea mecanismului de transfer a liniilor de
radioreleu ale Î.S. “Radiocomunicaţii” din banda 3,4-3,8 GHz în alte benzi de frecvenţă;
b) examinarea posibilităţii utilizării benzii de frecvenţe 790-862 MHz pentru serviciul de radioacces Internet în bandă largă, urmare a tranziţiei de la
televiziunea analogică la cea digitală (implementarea dividendului digital).
2) Acţiunea “Perfecţionarea cadrului normativ existent care ar facilita instalarea noilor linii de fibră optică transfrontaliere”:
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elaborarea şi propunerea spre aprobare Guvernului a proiectului hotărîrii de Guvern privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.974 din
12 august 2008 “Pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de
comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova”;
frontiera de stat.
3) Acţiunea “Elaborarea şi punerea în aplicare a cadrului eficient de reglementare privind accesul nediscriminatoriu la reţelele magistrale, bucla locală
şi infrastructura asociată a furnizorilor cu putere semnificativă”:
a) analiza amplă a pieţei comunicaţiilor electronice;
b) stabilirea pieţelor relevante în conformitate cu directivele europene;
c) determinarea puterii semnificative pe piaţă şi desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe piaţă;
d) elaborarea unei metodologii privind furnizarea serviciilor de către operatorul cu putere semnificativă pe piaţă.
4) Acţiunea “Aprobarea şi punerea în aplicare a reglementărilor tehnice privind instalarea reţelelor de fibră optică, inclusiv în spaţiile locative”:
a) studierea standardelor şi reglementărilor internaţionale relevante;
b) preluarea integrală a acestora ca standarde şi reglementări naţionale sau elaborarea în baza lor a reglementărilor naţionale.
5) Acţiunea “Dezvoltarea infrastructurii naţionale de comunicaţii electronice”:
a) efectuarea unui studiu de fezabilitate vizînd utilizarea infrastructurii alternative (drumurilor, căilor ferate, liniilor energetice, canalizării reţelelor de
termoficare, apeduct etc.) în Republica Moldova;
b) adoptarea reglementărilor tehnice privind utilizarea infrastructurii alternative pentru instalarea reţelelor de comunicaţii electronice;
c) elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind utilizarea infrastructurii alternative pentru instalarea reţelelor de comunicaţii electronice;
d) preluarea indicatorilor de performanţă pentru broadband în conformitate cu bunele practici internaţionale (UIT, OECD, UE).
6) Acţiunea “Asigurarea convergenţei la nivelul tehnologiilor, reţelelor şi echipamentelor de comunicaţii electronice”:
a) efectuarea unui studiu vizînd determinarea modificărilor, care urmează a fi introduse în Legea comunicaţiilor electronice în vederea asigurării
convergenţei la nivelul tehnologiilor, reţelelor şi echipamentelor de comunicaţii electronice;
b) elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Legi comunicaţiilor electronice.
9. În vederea atingerii obiectivului specific “Disponibilitatea dispozitivelor (echipamentelor terminale) de acces la reţelele de comunicaţii electronice”
se impune realizarea următoarelor acţiuni:
1) colectarea, analiza şi publicarea datelor vizînd dinamica şi tendinţele industriei calculatoarelor personale;
2) atragerea mijloacelor financiare din partea donatorilor externi pentru realizarea proiectelor de asigurare a populaţiei cu dispozitive (echipamente
terminale) de acces la Internet în bandă largă.
10. În scopul realizării acţiunilor nominalizate este necesar de a executa următoarelor sarcini:
1) Acţiunea “Colectarea, analiza şi publicarea datelor vizînd dinamica şi tendinţele industriei calculatoarelor personale”:
a) în vederea monitorizării performanţelor industriei calculatoarelor personale se vor desfăşura sondaje periodice a indicilor de performanţă;
b) informaţiile privind dinamica şi tendinţele industriei calculatoarelor personale vor fi mediatizate pe pagina web a organului central de specialitate.
81

Centrul pentru Jurnalism Independent
2) Acţiunea “Atragerea mijloacelor financiare din partea donatorilor externi pentru realizarea proiectelor de asigurare a populaţiei cu dispozitive
(echipamente terminale) de acces la Internet în bandă largă”:
a) efectuarea unui studiu privind determinarea potenţialilor donatori şi grupurilor-ţintă ale populaţiei, care ar putea fi asigurate cu echipamente
terminale de acces la Internet în bandă largă drept urmare a realizării proiectelor de susţinere a accesului la Internet cu atragerea mijloacelor financiare ale
acestor donatori;
b) elaborarea proiectelor şi negocierea acestora cu donatorii;
c) monitorizarea realizării proiectelor.
11. În vederea atingerii obiectivului specific “Dezvoltarea conţinutului şi a aplicaţiilor electronice” se impune realizarea următoarelor acţiuni:
1) elaborarea cadrului normativ pentru determinarea şi monitoringul calităţii serviciilor de acces la Internet în bandă largă;
2) implementarea serviciilor de comunicaţii electronice cu utilizarea tehnologiilor avansate de acces fără fir;
3) diversificarea şi asigurarea unui conţinut atractiv şi a unor aplicaţii utile;
4) asigurarea securităţii informaţionale şi combaterea criminalităţii informatice, inclusiv a softului nelicenţiat;
5) colectarea şi publicarea datelor statistice veridice şi actualizate pe principalii indicatori de performanţă ce ţin de dezvoltarea Internetului în bandă
largă;
6) sporirea cererii pentru servicii şi aplicaţii Internet urmare a implementării Serviciului Universal.
12. În scopul realizării acţiunilor nominalizate este necesar de a executa următoarelor sarcini:
1) Acţiunea “elaborarea cadrului normativ pentru determinarea şi monitoringul calităţii serviciilor de acces la Internet în bandă largă”:
a) elaborarea reglementării tehnice cu privire la evidenţa şi calitatea serviciilor electronice;
b) preluarea standardelor internaţionale relevante ca standarde naţionale.
2) Acţiunea “Implementarea serviciilor de comunicaţii electronice cu utilizarea tehnologiilor avansate de acces fără fir”:
a) elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la implementarea serviciilor de comunicaţii electronice de acces la Internet în bandă largă în
banda de frecvenţă 3,4-3,8 GHz;
b) elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la implementarea serviciilor de comunicaţii electronice de acces la Internet în bandă largă în
banda de frecvenţă 2,5 - 2,69 GHz.
3) Acţiunea “Diversificarea şi asigurarea unui conţinut atractiv şi a unor aplicaţii utile”:
a)acordarea granturilor pentru finanţarea programelor menite să stimuleze cererea pentru serviciile de acces în bandă largă, cum ar fi: programele de
transfer în format digital a fondurilor de carte din biblioteci şi fondurilor muzeale; programul de dezvoltare a aplicaţiilor de consum şi programul de
dezvoltare a iniţiativelor pentru crearea “Guvernării electronice”;
b) sporirea numărului de vizitatori a paginii web a organului central de specialitate prin mediatizarea unor evenimente importante din sfera TIC şi
oferirea noilor servicii electronice utile pentru cetăţeni.
4) Acţiunea “Asigurarea securităţii informaţionale şi combaterea criminalităţii informatice, inclusiv a softului nelicenţiat”:
a) ajustarea cadrului legislativ naţional în domeniul tehnologiei informaţiei la reglementările internaţionale în domeniu;
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b) mediatizarea aspectului negativ de utilizare a softului nelicenţiat şi promovarea principiilor şi valorilor respectării drepturilor de autor.
5) Acţiunea “Colectarea şi publicarea datelor statistice veridice şi actualizate pe principalii indicatori de performanţă ce ţin de dezvoltarea Internetului
în bandă largă”:
a) desfăşurarea unui studiu de piaţă amplu vizînd accesul şi utilizarea Internetului cu stabilirea ratei de penetrare Internet pe gospodării, instituţii de
învăţămînt, autorităţi publice, Internet mobil versus Internet fix localităţi rurale versus cele urbane, persoane fizice versus persoane juridice, tehnologie,
lărgimea de bandă etc.;
b) plasarea datelor statistice relevante pe pagina web a organului central de specialitate.
6) Acţiunea “Sporirea cererii pentru servicii şi aplicaţii Internet urmare a implementării Serviciului Universal”:
a) crearea Fondului Serviciului Universal;
b) crearea oportunităţilor de acces la Internet pentru păturile socialmente vulnerabile şi localităţile rurale defavorizate geografic.
V. ETAPELE ŞI TERMENELE DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI
13. Realizarea prezentului Program se va efectua într-o perioadă de 4 ani (2010-2013), fiind desfăşurată în două etape.
Etapa I (anii 2010-2011):
asigurarea cu resurse suplimentare de spectru radio pentru implementarea tehnologiilor avansate de acces fără fir prioritar pentru localităţile rurale;
perfecţionarea cadrului normativ existent care ar facilita instalarea noilor linii de fibră optică transfrontaliere;
elaborarea şi punerea în aplicare a cadrului eficient de reglementare privind accesul nediscriminatoriu la reţelele magistrale, bucla locală şi
infrastructura asociată a furnizorilor cu putere semnificativă;
aprobarea şi punerea în aplicare a reglementărilor tehnice privind instalarea reţelelor de fibră optică, inclusiv în spaţiile locative;
colectarea, analiza şi publicarea datelor vizînd dinamica şi tendinţele industriei calculatoarelor personale;
atragerea mijloacelor financiare din partea donatorilor externi pentru realizarea proiectelor de asigurare a populaţiei cu dispozitive (echipamente
terminale) de acces la Internet în bandă largă;
elaborarea cadrului normativ pentru determinarea şi monitoringul calităţii serviciilor de acces la Internet în bandă largă;
implementarea serviciilor de comunicaţii electronice cu utilizarea tehnologiilor avansate de acces fără fir;
diversificarea şi asigurarea unui conţinut atractiv şi a unor aplicaţii utile;
colectarea şi publicarea datelor statistice veridice şi actualizate pe principalii indicatori de performanţă ce ţin de dezvoltarea Internetului în bandă largă.
Etapa II (anii 2012-2013):
sporirea cererii pentru servicii şi aplicaţii Internet urmare a implementării Serviciului Universal;
dezvoltarea infrastructurii naţionale de comunicaţii electronice;
asigurarea convergenţei la nivelul tehnologiilor, reţelelor şi echipamentelor de comunicaţii electronice;
asigurarea securităţii informaţionale şi combaterea criminalităţii informatice, inclusiv a softului nelicenţiat.
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VI. PLANUL DE ACŢIUNI ŞI SURSELE POTENŢIALE
DE FINANŢARE A PROGRAMULUI
14. La elaborarea Planului de acţiuni privind realizarea Programului de dezvoltare a accesului în bandă largă pe anii 2010-2013 (anexa nr.2) s-a ţinut
cont, în primul rînd, de factorii şi tendinţele de dezvoltare a sectorului de comunicaţii electronice în lume, de direcţiile prioritare de dezvoltare a accesului în
bandă largă în ţară şi de rezultatele analizei situaţiei actuale în sectorul vizat. În acest context, Planul prevede un şir de instrumente şi mecanisme care vor
permite implementarea şi realizarea prezentului Program. Finanţarea măsurilor preconizate se va efectua din surse, altele decît bugetul de stat, conform
anexei nr.2 la prezentul Program. Mijloacele din aceste surse vor fi asigurate din credite bancare, împrumuturi, fonduri de inovaţii, granturi, investiţii, precum
şi din sursele proprii ale întreprinderilor din domeniu, obţinute sub formă de profit, cele care provin din amortizare, arendă, emiterea acţiunilor etc.
VII. REZULTATELE SCONTATE ŞI INDICATORII
DE PROGRES ŞI PERFORMANŢĂ
15. Realizarea acţiunilor stipulate în prezentul Program va conduce la:
participarea activă a cetăţenilor în procesele economice, sociale şi democratice;
creşterea productivităţii muncii şi eficientizarea proceselor interne de activitate în cadrul întreprinderilor;
consolidarea sectorului TIC;
crearea locurilor noi de muncă;
noi posibilităţi de acces la serviciile electronice avansate;
facilitarea colaborării între sectorul public şi cel privat;
valorificarea potenţialului ştiinţifico-educaţional;
reducerea decalajului social, economic şi cultural între zona rurală şi cea urbană;
crearea noilor oportunităţi pentru dezvoltarea zonelor rurale;
sporirea competitivităţii produselor şi serviciilor autohtone.
16. Efectul economic scontat în urma realizării prezentului Program se caracterizează prin următorii indicatori:
Indicatorii de progres şi performanţă
Rata de penetrare Internet în bandă largă la puncte fixe
Rata de penetrare Internet în bandă largă la puncte mobile

Obiectiv
20%
20%

Indicatori specifici ce caracterizează nivelul de realizare a obiectivelor:
rata de penetrare Internet în bandă largă la puncte fixe şi mobile (global);
rata de penetrare Internet în bandă largă la puncte fixe pe localităţile rurale, urbane şi mun.Chişinău;
rata de penetrare Internet în bandă largă la puncte fixe (persoane fizice versus juridice);
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numărul total de utilizatori Internet pe localităţile rurale, urbane şi mun.Chişinău (estimativ în bază de sondaj);
taxa de conectare la Internet în bandă largă şi preţul abonamentului în localităţile rurale, urbane şi mun.Chişinău;
numărul furnizorilor de servicii acces la Internet în bandă largă în localităţile rurale, urbane şi mun.Chişinău;
rata de penetrare a conexiunilor în bandă largă la nivelul gospodăriilor;
structura pieţei accesului la Internet în bandă largă la puncte fixe în funcţie de tehnologia utilizată în localităţile rurale, urbane şi mun.Chişinău;
rata de penetrare a calculatoarelor personale pe localităţile rurale, urbane şi mun.Chişinău (estimativ în bază de sondaj);
rata calculatoarelor personale disponibile la nivelul gospodăriilor;
disponibilitatea accesului la Internet în bandă largă (% din numărul total de gospodării);
disponibilitatea accesului la Internet în bandă largă (% din numărul total de localităţi).
VIII. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA
17. Monitoringul asupra procesului de implementare a acţiunilor prevăzute de prezentul Program, precum şi asupra rezultatelor reale va fi exercitat la
nivel naţional de către Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor şi va permite intervenţia operativă în procesul de realizare a obiectivelor şi
sarcinilor trasate. Evaluarea realizării prezentului Program va fi efectuată prin compararea periodică a indicatorilor de progres şi performanţă şi indicatorii
specifici. Calcularea şi compararea periodică a indicatorilor de creştere în timp se va efectua pentru fiecare perioadă de gestionare în comparaţie cu perioada
similară precedentă (anual), luînd drept perioadă de referinţă anul 2010. Abordarea cumulativă va obiectiviza evaluarea rezultatelor obţinute graţie realizării
prezentului Program pe toată perioada acţiunii acestuia.
IX. CONCLUZII
18. Infrastructura de acces la Internet în bandă largă este temelia creşterii economice a ţării care oferă noi oportunităţi în educaţie, ştiinţă, industrie,
agricultură, finanţe, administraţie publică etc. Edificarea societăţii informaţionale, obiectiv pe care şi-l propune Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi
Comunicaţiilor, este de neconceput fără o infrastructură dezvoltată, deoarece în lipsa ei nu este posibilă furnizarea serviciilor informaţionale, valorificarea
potenţialului ştiinţific, implementarea guvernării electronice etc. Dezvoltarea reţelelor de acces la Internet în bandă largă va conduce la crearea noilor locuri
de muncă, atragerea investiţiilor, stimularea concurenţei, micşorarea tarifelor şi, în final, crearea unei societăţi bazate pe cunoştinţe. De asemenea, dezvoltarea
reţelelor de acces la Internet în bandă largă va permite includerea Republicii Moldova în spaţiul informaţional mondial, soluţionarea unui şir de probleme în
sfera guvernării, educaţiei, ocrotirii sănătăţii, mediului de afaceri, sferei sociale etc.
În vederea asigurării avansării tehnologice continue prioritate va constitui dezvoltarea accesului în bandă foarte largă (peste 25-30, sau chiar 50 Mbps,
numit şi NGA – Next Generation Access). Prin urmare, va fi necesar ca furnizorii de servicii de acces la Internet în bandă largă în activitatea sa să ţină cont
de această perspectivă, pentru a putea migra eficient şi cu cele mai mici costuri spre noile tehnologii. Este important că dinamica pozitivă de dezvoltare a
tehnologiilor de acces la Internet în bandă largă este determinată de o cerere crescîndă din partea cetăţenilor, mediului de afaceri şi a statului. Noile tehnologii
informaţionale şi de comunicaţii au devenit parte integrantă a vieţii cotidiene a cetăţenilor Republicii Moldova şi Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi
Comunicaţiilor va depune toate eforturile necesare pentru satisfacerea acestor doleanţe şi menţinerea unei dinamici pozitive.
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Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr.1077 din 17 noiembrie 2010
PLANUL DE ACŢIUNI
privind realizarea Programului de dezvoltare a accesului
la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013
Nr.
d/o
1

1.

2.

3.

Acţiunea

Sarcina

2

3

Asigurarea cu resurse
suplimentare de spectru radio
pentru implementarea
tehnologiilor avansate de acces
fără fir prioritar pentru
localităţile rurale

Perfecţionarea cadrului
normativ existent care ar
facilita instalarea noilor linii de
fibră optică transfrontaliere
Elaborarea şi punerea în
aplicare a cadrului eficient de
reglementare privind accesul

Termenul
de
realizare
4

Responsabili

Indicatorii
de progres

5

6

Obiectivul 1: Dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice şi sporirea
accesibilităţii utilizării acestora pentru utilizatorii finali
Eliberarea benzii 3,4-3,8 GHz pentru
2010Ministerul Tehnologiilor
furnizorii de servicii de acces Internet în
2011
Informaţionale şi Comunicaţiilor,
bandă largă şi elaborarea mecanismului de
Agenţia Naţională pentru
transfer a liniilor de radioreleu ale Î.S.
Reglementare în Comunicaţii
Radiocomunicaţii” din banda 3,4-3,8 GHz în
Electronice şi Tehnologia
alte benzi de frecvenţă
Informaţiei
Examinarea posibilităţii utilizării benzii de
2012Ministerul Tehnologiilor
frecvenţe 790-862 MHz pentru serviciul de
2013
Informaţionale şi Comunicaţiilor
radioacces Internet în bandă largă, urmare a
tranziţiei de la televiziunea analogică la cea
digitală (implementarea dividendului digital)
Elaborarea şi înaintarea spre aprobare
2010Ministerul Tehnologiilor
Guvernului a proiectului hotărîrii de Guvern 2011
Informaţionale şi Comunicaţiilor
privind modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr.974 din 12 august 2008
Analiza amplă a pieţei comunicaţiilor
2010Agenţia Naţională pentru
electronice
2011
Reglementare în Comunicaţii
Electronice şi Tehnologia

Procedurile
de
raportare
7

Costul
implementării,
mii lei
8

Eliberarea
frecvenţelor

Anual

27,0

Decizia privind
utilizarea benzii
790-862 MHz

Anual

Surse proprii

Hotărîrea de
Guvern adoptată

Anual

Surse proprii

Analiza efectuată Anual

Surse proprii,
resursele
partenerilor de
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nediscriminatoriu la reţelele
magistrale, bucla locală şi
infrastructura asociată a
furnizorilor cu putere
semnificativă

Informaţiei
Stabilirea pieţelor relevante în conformitate
cu directiva europeană

Lista pieţelor
relevante

20102011

Determinarea puterii semnificative pe piaţă şi 2010desemnarea furnizorilor cu putere
2011
semnificativă pe piaţă
Elaborarea unei metodologii privind
furnizarea serviciilor de către operatorul cu
putere semnificativă pe piaţă
4.

Studierea standardelor şi reglementărilor
Aprobarea şi punerea în
internaţionale relevante
aplicare a reglementărilor
tehnice privind instalarea
reţelelor de fibră optică, inclusiv
în spaţiile locative

Preluarea acestora integral ca standarde şi
2010reglementări naţionale sau elaborarea în baza 2011
lor a reglementărilor naţionale
5.

Dezvoltarea infrastructurii
naţionale de comunicaţii
electronice

Efectuarea unui studiu de fezabilitate vizînd
utilizarea infrastructurii alternative
(drumurilor, căilor ferate, liniilor energetice,
canalizării reţelelor de termoficare, apeduct
etc.)
Adoptarea reglementărilor tehnice privind
utilizarea infrastructurii alternative pentru
instalarea reţelelor de comunicaţii electronice
Elaborarea şi aprobarea Regulamentului
privind utilizarea infrastructurii alternative
pentru instalarea reţelelor de comunicaţii
electronice

Lista furnizorilor Anual
cu putere
semnificativă pe
piaţă
Metodologia
elaborată

20102011

20102011

20102011

20122013
20122013

Anual

Ministerul Tehnologiilor
Informaţionale şi Comunicaţiilor,
Ministerul Construcţiilor şi
Dezvoltării Regionale, Agenţia
Naţională pentru Reglementare în
Comunicaţii Electronice şi
Tehnologia Informaţiei
Ministerul Tehnologiilor
Informaţionale şi Comunicaţiilor,
Ministerul Construcţiilor şi
Dezvoltării Regionale
Ministerul Tehnologiilor
Informaţionale şi Comunicaţiilor,
Agenţia Naţională pentru
Reglementare în Comunicaţii
Electronice şi Tehnologia
Informaţiei, Agenţia Naţională
pentru Reglementare în Energetică,
Ministerul Transporturilor şi
Infrastructurii Drumurilor

Analiza efectuată Anual

dezvoltare
Surse proprii,
resursele
partenerilor de
dezvoltare
Surse proprii,
resursele
partenerilor de
dezvoltare
Surse proprii,
resursele
partenerilor de
dezvoltare
Surse proprii

Reglementare
aprobată

Anual

200,0 surse
proprii, resursele
partenerilor de
dezvoltare
Surse proprii,
resursele
partenerilor de
dezvoltare

Studiu efectuat

Anual

Reglemetare
aprobată

Anual

Surse proprii

Regulament
aprobat

Anual

Surse proprii
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Preluarea indicatorilor de performanţă pentru 2010broadband în conformitate cu bunele practici 2011
internaţionale (UIT, OECD, UE)

6.

7.

8.

Asigurarea convergenţei la
nivelul tehnologiilor, reţelelor şi
echipamentelor de comunicaţii
electronice

Colectarea, analiza şi
publicarea datelor vizînd
dinamica şi tendinţele industrii
calculatoarelor personale

Atragerea mijloacelor
financiare din partea
donatorilor externi pentru
realizarea proiectelor de
asigurare a populaţiei cu
dispozitive (echipamente
terminale) de acces la Internet
în bandă largă

Efectuarea unui studiu vizînd determinarea
2012modificărilor care urmează a fi introduse în
2013
Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI
din 15 noiembrie 2007 în vederea asigurării
convergenţei la nivelul tehnologiilor,
reţelelor şi echipamentelor de comunicaţii
electronice
Elaborarea proiectului de lege pentru
2013
modificarea Legi comunicaţiilor electronice
nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007

Ministerul Tehnologiilor
Informaţionale şi Comunicaţiilor,
Agenţia Naţională pentru
Reglementare în Comunicaţii
Electronice şi Tehnologia
Informaţiei
Ministerul Tehnologiilor
Informaţionale şi Comunicaţiilor,
Agenţia Naţională pentru
Reglementare în Comunicaţii
Electronice şi Tehnologia
Informaţiei

Indicatori
preluaţi

-

Surse proprii,
resursele
partenerilor de
dezvoltare

Studiu efectuat

Anual

Surse proprii

Ministerul Tehnologiilor
Informaţionale şi Comunicaţiilor

Proiect de lege
elaborat

Anual

Surse proprii

Sondaj efectuat

Anual

Surse proprii,
resursele
partenerilor de
dezvoltare

Obiectivul 2: Disponibilitatea dispozitivelor (echipamentelor terminale)
de acces la reţelele de comunicaţii electronice
În vederea monitorizării performanţelor
2010Ministerul Tehnologiilor
industriei calculatoarelor personale se vor
2013
Informaţionale şi Comunicaţiilor,
efectua sondaje periodice asupra indicilor de
Agenţia Naţională pentru
performanţă
Reglementare în Comunicaţii
Electronice şi Tehnologia
Informaţiei
Informaţiile vizînd dinamica şi tendinţele
2010Ministerul Tehnologiilor
industriei calculatoarelor personale vor fi
2013
Informaţionale şi Comunicaţiilor
mediatizate pe pagina web a organului central
de specialitate
Efectuarea unui studiu privind determinarea 2010Ministerul Tehnologiilor
potenţialilor donatori şi grupurilor-ţintă ale
2011
Informaţionale şi Comunicaţiilor
populaţiei, care ar putea fi asigurate cu
echipamente terminale de acces la Internet în
bandă largă, urmare a realizării proiectelor de
susţinere a accesului la internet cu atragerea
mijloacelor financiare ale acestor donatori
Elaborarea proiectelor şi negocierea acestora 2011-

Numărul de
Anual
articole plaste pe
pagina web

Surse proprii

Studiu efectuat

Anual

Surse proprii

Proiecte

Anual

Sursele proprii
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9.

cu donatorii

2012

Monitorizarea realizării proiectelor

20122013

Obiectivul 3: Dezvoltarea conţinutului şi a aplicaţiilor electronice
Elaborarea reglementării tehnice cu privire la 2010Ministerul Tehnologiilor
evidenţa serviciilor electronice
2011
Informaţionale şi Comunicaţiilor

Elaborarea cadrului normativ
pentru determinarea şi
monitoringul calităţii serviciilor
de acces la Internet în bandă
largă
Preluarea standardelor internaţionale
relevante ca standarde naţionale

10. Implementarea serviciilor de
comunicaţii electronice cu
utilizarea tehnologiilor avansate
de acces fără fir

11. Diversificarea şi asigurarea
unui conţinut atractiv şi a unor
aplicaţii utile

elaborate şi
negociate
Numărul
calculatoarelor
conectate la
Internet

Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern cu
privire la implementarea serviciilor de
comunicaţii electronice de acces la Internet în
bandă largă în banda de frecvenţă 3,4-3,8
GHz
Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern cu
privire la implementarea serviciilor de
comunicaţii electronice de acces la Internet în
bandă largă în bandă largă în banda de
frecvenţă 2,5-2,69 GHz
Acordarea granturilor pentru finanţarea
programelor menite să stimuleze cererea
pentru serviciile de acces în bandă largă, cum
ar fi: programele de transfer în format digital
a fondurilor de carte din biblioteci şi
fondurilor muzeale; programul de dezvoltare
a aplicaţiilor de consum şi programul de
dezvoltare a iniţiativelor pentru crearea
"Guvernării electronice"
Sporirea numărului de vizitatori ai paginii
web a organului central de specialitate prin

Anual

Sursele proprii

Reglementare
elaborată

Anual

20102011

Ministerul Tehnologiilor
Informaţionale şi Comunicaţiilor

Standarde
preluate

Anual

20102011

Ministerul Tehnologiilor
Informaţionale şi Comunicaţiilor

Hotărîre de
Guvern adoptată

Anual

Surse proprii,
resursele
partenerilor de
dezvoltare
Surse proprii,
resursele
partenerilor de
dezvoltare
Surse proprii

20102011

Ministerul Tehnologiilor
Informaţionale şi Comunicaţiilor

Hotărîre de
Guvern adoptată

Anual

Surse proprii

20102011

Ministerul Tehnologiilor
Informaţionale şi Comunicaţiilor

Proiecte
implementate

Anual

Resursele
partenerilor de
dezvoltare

20102011

Ministerul Tehnologiilor
Informaţionale şi Comunicaţiilor

Serviciu
implementat

Anual

Surse proprii,
resursele
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12. Asigurarea securităţii
informaţionale şi combaterea
criminalităţii informatice,
inclusiv a softului nelicenţiat

13. Colectarea şi publicarea datelor
statistice veridice şi actualizate
pe principalii indicatori de
performanţă ce ţin de
dezvoltarea Internetului în
bandă largă
14. Sporirea cererii pentru servicii
şi aplicaţii Internet urmare a
implementării Serviciului
Universal

mediatizarea unor evenimente importante din
sfera TIC şi oferirea noilor servicii
electronice utile pentru cetăţeni
Ajustarea cadrului legislativ naţional în
domeniul tehnologiilor informaţionale în
conformitate cu reglementările internaţionale
în domeniu
Mediatizarea aspectului negativ de utilizare a
softului nelicenţiat şi promovarea principiilor
şi valorilor respectării dreptului de autor
Efectuarea unui studiu de piaţă amplu vizînd
accesul şi utilizarea Internetului

partenerilor de
dezvoltare
Ministerul Tehnologiilor
Informaţionale şi Comunicaţiilor

20122013

Ministerul Tehnologiilor
Conferinţe
Informaţionale şi Comunicaţiilor, desfăşurate
Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală
Ministerul Tehnologiilor
Studiu efectuat
Informaţionale şi Comunicaţiilor

Anual

Ministerul Tehnologiilor
Informaţionale şi Comunicaţiilor
Ministerul Tehnologiilor
Informaţionale şi Comunicaţiilor,
Agenţia Naţională pentru
Reglementare în Comunicaţii
Electronice şi Tehnologia
Informaţiei

Date plasate

Anual

Fond creat

Anual

20102011

Plasarea datelor statistice relevante pe pagina 2012web a organului central de specialitate
2013
Crearea Fondului Serviciului Universal
20122013

Crearea oportunităţilor de acces la Internet
pentru păturile socialmente vulnerabile şi
localităţile rurale defavorizate geografic

Lege adoptată

20122013

20122013

Anual

Anual

Extinderea
Anual
Internetului în
localităţile rurale

Surse proprii,
resursele
partenerilor de
dezvoltare
Surse proprii,
resursele
partenerilor de
dezvoltare
Surse proprii,
resursele
partenerilor de
dezvoltare
Surse proprii
Surse proprii,
resursele
partenerilor de
dezvoltare
Surse proprii,
resursele
partenerilor de
dezvoltare

&
__________
Hotărîrile Guvernului
1077/17.11.2010 Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013 //Monitorul Oficial 227-230/1192, 19.11.2010
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HOTĂRÎRE
privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor
cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor
informaţionale de date cu caracter personal
nr. 1123 din 14.12.2010
Monitorul Oficial nr.254-256/1282 din 24.12.2010

***
În temeiul alin.(2) art.14 din Legea nr.17-XVI din 15 februarie 2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2007, nr.107-111, art.468), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu
caracter personal (se anexează).
2. Deţinătorii de date cu caracter personal vor întreprinde măsurile necesare privind implementarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu
caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a
prezentei Hotărîri.
PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Ministrul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor

Alexandru Oleinic

Chişinău, 14 decembrie 2010.
Nr.1123.
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Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr.1123 din 14 decembrie 2010
CERINŢELE
faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea
acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter
personal (în continuare – Cerinţe) au drept scop stabilirea regulilor minime de implementare de către deţinătorii de date cu caracter personal a măsurilor
tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea securităţii, confidenţialităţii şi integrităţii datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor
informaţionale de date cu caracter personal şi/sau registrelor ţinute manual, în conformitate cu prevederile Legii nr.17-XVI din 15 februarie 2007 cu privire la
protecţia datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.468) şi ale Legii nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu
privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.314).
2. Prezentele Cerinţe creează cadrul necesar aplicării Convenţiei pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter
personal, încheiate la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, publicate în European Treaty Series, nr.108, ratificate de Republica Moldova prin Hotărîrea
Parlamentului nr.483-XIV din 2 iulie 1999.
3. În sensul prezentelor Cerinţe, se definesc următoarele noţiuni:
autentificare – verificarea identificatorului atribuit subiectului de acces, confirmarea autenticităţii;
control de securitate – acţiuni întreprinse de către deţinătorii de date cu caracter personal sau Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter
Personal (în continuare – Centrul) în vederea verificării şi/sau asigurării nivelului adecvat de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul
sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual, în conformitate cu prezentele Cerinţe;
fişiere temporare – ansamblu de date sau informaţii pe suport digital creat pentru o perioadă de timp limitat pînă la iniţierea îndeplinirii sarcinilor
pentru care au fost desemnate;
identificare – atribuirea unui identificator subiecţilor şi obiectelor de acces şi/sau compararea identificatorului prezentat cu lista identificatoarelor
atribuite;
integritate – certitudinea, necontradictorialitatea şi actualitatea informaţiei care conţine date cu caracter personal, protecţia ei de distrugere şi
modificare neautorizată;
mijloace de protecţie criptografică a informaţiei care conţine date cu caracter personal – mijloace tehnice, de program şi tehnico-aplicative, sisteme
şi complexe de sisteme ce realizează algoritmi de conversie criptografică a informaţiei care conţine date cu caracter personal, destinate să asigure integritatea
şi confidenţialitatea informaţiei în procesul de prelucrare, depozitare şi transmitere a acesteia prin canalele de comunicaţii;
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nivel de protecţie – nivel de securitate proporţional riscului pe care îl comportă prelucrarea faţă de datele cu caracter personal respective, precum şi faţă
de drepturile şi libertăţile persoanelor, stabilit conform Cerinţelor, elaborat şi actualizat corespunzător nivelului dezvoltării tehnologice şi costurilor
implementării acestor măsuri (N-1 sau N-2);
politica de securitate a datelor cu caracter personal – document, elaborat de către deţinătorul de date cu caracter personal, care oferă o descriere
precisă a măsurilor de securitate şi trăsăturilor de protecţie selectate pentru securitatea datelor, ţinîndu-se cont de potenţialele pericole pentru datele cu
caracter personal prelucrate şi riscurile reale la care sînt expuse acestea;
perimetru de securitate – zona care reprezintă în sine o barieră de trecere asigurată cu mijloace de control fizic şi/sau tehnic al accesului;
persoana responsabilă de politica de securitate a datelor cu caracter personal – persoana responsabilă de funcţionarea corespunzătoare a sistemului
complex de protecţie a informaţiei care conţine date cu caracter personal, precum şi de elaborarea, implementarea şi monitorizarea respectării prevederilor
politicii de securitate a deţinătorului de date cu caracter personal;
protecţia informaţiei contra acţiunilor neintenţionate – ansamblu de măsuri orientate spre prevenirea acţiunilor neintenţionate, provocate de erorile
utilizatorului, defectele mijloacelor tehnico-aplicative, fenomenele naturii sau alte cauze ce nu au ca scop direct modificarea informaţiei, dar care conduc la
distorsiunea, distrugerea, copierea, blocarea accesului la informaţie, precum şi la pierderea, distrugerea acesteia sau la defectarea suportului material al
informaţiei care conţine date cu caracter personal;
purtător de date cu caracter personal – suport magnetic, optic, laser, de hîrtie sau alt suport al informaţiei, pe care se creează, se fixează, se transmite,
se recepţionează, se păstrează sau, în alt mod, se utilizează documentul şi care permite reproducerea acestuia;
restaurarea datelor – procedurile cu privire la reconstituirea datelor cu caracter personal în starea în care se aflau pînă la momentul pierderii sau
distrugerii acestora;
tehnologie informaţională ((TI) eng. informational technology) – totalitatea metodelor, procedeelor şi mijloacelor de prelucrare şi transmitere a
informaţiei care conţine date cu caracter personal şi regulile de aplicare a acesteia;
utilizator – persoana care acţionează sub autoritatea deţinătorului de date cu caracter personal, cu drept recunoscut de acces la sistemele informaţionale
de date cu caracter personal;
sesiune de lucru – perioada care durează din momentul pornirii calculatorului şi aplicaţiei de utilizare a resursei informaţionale sau din momentul
pornirii resursei informaţionale şi pînă la momentul opririi acestora;
sistem informaţional de date cu caracter personal – totalitatea resurselor şi tehnologiilor informaţionale interdependente, de metode şi de personal,
destinată păstrării, prelucrării şi furnizării de informaţie care conţine date cu caracter personal;
stocare – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal.
II. CERINŢE GENERALE
4. Măsurile de protecţie a datelor cu caracter personal reprezintă o parte componentă a lucrărilor de creare, dezvoltare şi exploatare a sistemului
informaţional de date cu caracter personal şi vor fi efectuate neîntrerupt de către toţi deţinătorii de date cu caracter personal.
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5. Protecţia datelor cu caracter personal în sistemele informaţionale de date cu caracter personal este asigurată printr-un complex de măsuri tehnice şi
organizatorice de preîntîmpinare a prelucrării ilicite a datelor cu caracter personal.
6. Măsurile de protecţie a datelor cu caracter personal prelucrate în sistemele informaţionale de date cu caracter personal se înfăptuiesc ţinîndu-se cont
de necesitatea asigurării confidenţialităţii acestor măsuri.
7. Înfăptuirea oricăror măsuri şi lucrări cu folosirea resurselor informaţionale ale deţinătorului de date cu caracter personal este interzisă în cazurile în
care nu sînt adoptate şi implementate măsuri corespunzătoare de protecţie a datelor cu caracter personal.
8. Sînt supuse protecţiei toate resursele informaţionale ale deţinătorilor de date cu caracter personal, care conţin date cu caracter personal, inclusiv:
1) suporturile magnetice, optice, laser sau alte suporturi ale informaţiei electronice, masive informaţionale şi baze de date;
2) sistemele informaţionale, reţelele, sistemele operaţionale, sistemele de gestionare a bazelor de date şi alte aplicaţii, sistemele de telecomunicaţii,
inclusiv mijloacele de confecţionare şi multiplicare a documentelor şi alte mijloace tehnice de prelucrare a informaţiei.
9. Protecţia datelor cu caracter personal în sistemele informaţionale de date cu caracter personal este asigurată în scopul:
1) preîntîmpinării scurgerii informaţiei care conţine date cu caracter personal prin metoda excluderii accesului neautorizat la aceasta;
2) preîntîmpinării distrugerii, modificării, copierii, blocării neautorizate a datelor cu caracter personal în reţelele telecomunicaţionale şi resursele
informaţionale;
3) respectării cadrului normativ de folosire a sistemelor informaţionale şi a programelor de prelucrare a datelor cu caracter personal;
4) asigurării caracterului complet, integru, veridic al datelor cu caracter personal în reţelele telecomunicaţionale şi resurselor informaţionale;
5) păstrării posibilităţilor de gestionare a procesului de prelucrare şi păstrare a datelor cu caracter personal.
10. Protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în sistemele informaţionale se efectuează prin următoarele metode:
1) preîntîmpinarea conexiunilor neautorizate la reţelele telecomunicaţionale şi interceptării cu ajutorul mijloacelor tehnice a datelor cu caracter personal
transmise prin aceste reţele;
2) excluderea accesului neautorizat la datele cu caracter personal prelucrate;
3) preîntîmpinarea acţiunilor speciale tehnice şi de program, care condiţionează distrugerea, modificarea datelor cu caracter personal sau defecţiuni în
lucrul complexului tehnic şi de program;
4) preîntîmpinarea acţiunilor intenţionate şi/sau neintenţionate a utilizatorilor interni şi/sau externi, precum şi a altor angajaţi ai deţinătorului de date cu
caracter personal, care condiţionează distrugerea, modificarea datelor cu caracter personal sau defecţiuni în lucrul complexului tehnic şi de program.
11. Preîntîmpinarea scurgerii de informaţii care conţin date cu caracter personal, transmise prin canalele de legătură, este asigurată prin folosirea
metodelor de cifrare a acestei informaţii, inclusiv cu utilizarea măsurilor organizaţionale, tehnice şi de regim.
12. Preîntîmpinarea accesului neautorizat la informaţiile care conţin date cu caracter personal şi circulă sau se păstrează în mijloace tehnice este
asigurată prin metoda folosirii mijloacelor speciale tehnice şi de program, cifrării acestor informaţii, inclusiv prin măsurile organizaţionale şi de regim.
13. Preîntîmpinarea distrugerii, modificării datelor cu caracter personal sau defecţiunilor în funcţionarea soft-ului destinat prelucrării datelor cu caracter
personal este asigurată prin metoda folosirii mijloacelor de protecţie speciale tehnice şi de program, inclusiv a programelor licenţiate, programelor antivirus,
organizării sistemului de control al securităţii soft-ului şi efectuarea periodică a copiilor de siguranţă.
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14. Ordinea de acces la informaţia care conţine date cu caracter personal, prelucrată în cadrul sistemelor informaţionale, se stabileşte de către
deţinătorul de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislaţiei.
III. POLITICA DE SECURITATE A DATELOR
CU CARACTER PERSONAL
15. Fiecare deţinător de date cu caracter personal, reieşind din specificul activităţii, elaborează şi organizează implementarea prevederilor documentului
care stabileşte politica de securitate a datelor cu caracter personal, inclusiv procedurile şi măsurile legate de realizarea acestei politici, cu aplicarea soluţiilor
practice cu un nivel de detalizare şi complexitate proporţional, în partea ce ţine de identificarea şi autentificarea utilizatorilor; de reacţionare la incidentele de
securitate; de protecţie a TI şi comunicaţiilor; de asigurare a integrităţii informaţiei care conţine date cu caracter personal şi TI; de administrare a accesului;
de audit şi asigurare a evidenţei, luînd în considerare:
1) categoria datelor cu caracter personal prelucrate şi a operaţiunilor de prelucrare efectuate asupra lor (conform anexelor nr.1 şi nr.2 la prezentele
Cerinţe);
2) dimensiunea deţinătorului de date cu caracter personal, în funcţie de numărul angajaţilor, numărul subdiviziunilor administrative, amplasarea
geografică a subdiviziunilor sau filialelor etc., inclusiv numărul persoanelor care pot accesa datele cu caracter personal;
3) formele de ţinere a registrelor în care sînt prelucrate date cu caracter personal (manuală, electronică sau mixtă);
4) complexitatea sistemelor informaţionale de date cu caracter personal şi programelor de aplicaţii implicate în procesul de prelucrare a datelor;
5) riscurile la care este expus deţinătorul de date cu caracter personal sau persoanele ale căror date cu caracter personal sînt prelucrate, starea de
dezvoltare tehnologică în acest domeniu şi costul măsurilor de implementare.
16. Politica de securitate a datelor cu caracter personal se revizuieşte cel puţin o dată în an ca rezultat al modificărilor sau reevaluării componentelor
acesteia şi aprobată la cel mai înalt nivel al ierarhiei persoanelor responsabile ale deţinătorului de date cu caracter personal.
Pentru ca politica de securitate a datelor cu caracter personal să fie cunoscută tuturor, acest document este adus la cunoştinţă utilizatorilor şi altor
angajaţi ai deţinătorului de date cu caracter personal, în limitele competenţelor funcţionale şi nivelului de acces acordat.
17. Deţinătorul de date cu caracter personal numeşte o persoană responsabilă de elaborarea, implementarea şi monitorizarea respectării prevederilor
politicii de securitate a datelor cu caracter personal, subordonată nemijlocit conducătorului instituţiei, care nu va avea alte responsabilităţi incompatibile cu
sarcinile funcţiei de implementare a politicii.
18. Persoana responsabilă de politica de securitate a datelor cu caracter personal va dispune de resurse suficiente (timp, resurse umane, echipament şi
buget) şi va avea acces liber la informaţia necesară pentru îndeplinirea funcţiilor sale în măsura în care aceasta nu operează în afara cadrului acestei politici.
19. Persoana responsabilă de politica de securitate a datelor cu caracter personal asigură definirea clară a diferitelor responsabilităţi cu privire la
securitatea prelucrării datelor cu caracter personal (prevenire, supraveghere, detectare şi prelucrare), precum şi operarea cu ele, în afara presiunilor ca rezultat
al intereselor personale sau alte împrejurări.
20. Deţinătorii de date cu caracter personal întreprind următoarele acţiuni:
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1) definesc clar responsabilităţile şi procesele de management al securităţii datelor cu caracter personal, cu integrarea lor corespunzătoare în structura
organizaţională şi de funcţionare generală;
2) asigură măsuri tehnice şi organizaţionale necesare organizării procesului de management al securităţii datelor cu caracter personal;
3) elaborează procedurile de clasificare a informaţiei care conţine date cu caracter personal astfel încît să fie posibil de întocmit un nomenclator şi toate
datele cu caracter personal care sînt prelucrate să fie localizate, indiferent de tipul purtătorului de date;
4) instruiesc persoanele implicate în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal în vederea îndeplinirii de către acestea a atribuţiilor
funcţionale şi asumării responsabilităţilor de securitate a datelor cu caracter personal, inclusiv asupra confidenţialităţii acestora.
21. Documentaţia referitoare la politica de securitate a datelor cu caracter personal este centralizată, completă, actualizată cu regularitate şi conţine cel
puţin următoarele elemente:
1) identitatea persoanei responsabile de politica de securitate;
2) măsurile de securitate;
3) mecanismul de punere în aplicare a măsurilor de securitate;
4) nomenclatorul datelor cu caracter personal prelucrate, a localizării acestora şi a operaţiunilor efectuate asupra lor;
5) lista nominală a utilizatorilor, autorizaţi să acceseze datele cu caracter personal;
6) configurarea sistemului informaţional de date cu caracter personal şi a reţelei;
7) descrierea detaliată a criteriilor, în conformitate cu care sînt accesibile datele cu caracter personal prelucrate în registrul ţinut manual;
8) documentaţia tehnică cu privire la controalele de securitate;
9) orarul controalelor de securitate;
10) măsurile de detectare a cazurilor de acces şi/sau de prelucrare neautorizată a datelor cu caracter personal;
11) rapoarte despre incidentele de securitate.
IV. SECURITATEA MEDIULUI FIZIC ŞI A TEHNOLOGIILOR
INFORMAŢIONALE FOLOSITE ÎN PROCESUL PRELUCRĂRII
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Secţiunea 1
Autorizarea accesului fizic
22. Pentru categoria N-1
Accesul în sediile/oficiile/birourile ori spaţiile unde sînt amplasate sistemele informaţionale de date cu caracter personal este restricţionat, fiind permis
doar persoanelor care au autorizaţia necesară şi doar în timpul orelor de program, conform listei şi însemnelor corespunzătoare (insigne, ecusoane, cartele de
identificare, cartele cu microprocesoare).
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Conducătorii deţinătorilor de date cu caracter personal elaborează şi aprobă listele de acces, care se revizuiesc nu mai rar decît o dată în lună şi
însemnele care autorizează accesul.
23. Suplimentar pentru categoria N-2
Accesul se efectuează în baza cartelelor de identificare, cartelelor cu microprocesoare sau altor tehnologii.
Secţiunea 2
Administrarea şi monitorizarea accesului fizic
24. Pentru categoria N-1
Se efectuează administrarea şi monitorizarea accesului fizic în toate punctele de acces la sistemele informaţionale de date cu caracter personal, inclusiv
se reacţionează la încălcarea regimului de acces.
Înainte de acordarea accesului fizic la sistemele informaţionale de date cu caracter personal se verifică competenţele de acces.
Registrele de monitorizare se păstrează minimum un an, la expirarea căruia acestea se lichidează, iar datele şi documentele ce se conţin în registrul
supus lichidării se transmit în arhivă.
25. Suplimentar pentru categoria N-2
Încăperile unde sînt instalate sistemele informaţionale de date cu caracter personal se echipează cu sisteme de control al accesului şi supraveghere video
în scopul urmăririi accesului persoanelor în aceste spaţii.
În procesul monitorizării se utilizează mijloace de supraveghere şi alarmă în regim real de timp a tuturor cazurilor de acces autorizat şi/sau neautorizat.
Sînt utilizate mijloace automatizate care asigură identificarea cazurilor de acces neautorizat şi iniţierea acţiunilor de blocare a accesului.
Secţiunea 3
Securitatea sediilor/oficiilor/birourilor şi mijloacelor
de prelucrare a datelor cu caracter personal
26. Pentru categoria N-1
Perimetrul de securitate se determină concret şi clar. Perimetrul clădirii sau încăperii în care sînt amplasate mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter personal trebuie să fie integru din punct de vedere fizic.
Pereţii exteriori ai încăperilor trebuie să fie rezistenţi, intrările echipate cu lacăte, mijloace de control al accesului, semnalizare etc.
În cazul amplasării încăperilor la parter şi/sau la ultimul etaj al clădirii, precum şi în cazul existenţei balcoanelor, scărilor antiincendiare, la ferestrele
încăperilor respective se instalează gratii.
Computerele, serverele, alte terminale de acces trebuie amplasate în locuri cu acces limitat pentru persoane străine.
Uşile şi ferestrele se încuie în cazul în care în încăpere lipsesc angajaţii.
Agendele şi/sau cărţile de telefoane în care se conţin indicii despre locul amplasării mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal nu vor fi
accesibile persoanelor străine.
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Amplasarea mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie să răspundă necesităţii asigurării securităţii acestora contra accesului
nesancţionat, furturilor, incendiilor, inundaţiilor şi altor posibile riscuri.
Folosirea tehnicii foto, video, audio sau altor mijloace de înregistrare în perimetrul de securitate este admisă doar în cazul prezenţei unei permisiuni
speciale a conducerii deţinătorului de date cu caracter personal.
Purtătorii de informaţii şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal scoase din încăperile aflate în perimetrul de securitate nu trebuie lăsate
fără supraveghere în locuri publice.
27. Suplimentar pentru categoria N-2
Se implementează sisteme de constatare a intruziunilor pentru uşile exterioare şi ferestrele amplasate în locuri accesibile.
Utilajul de rezervă şi purtătorii de informaţii care conţin date cu caracter personal se păstrează în locuri care permit evitarea distrugerilor sau
deteriorărilor ca rezultat al calamităţilor în sediul/oficiul/biroul de bază.
Secţiunea 4
Controlul vizitatorilor
28. Pentru categoria N-1
Trebuie asigurat controlul accesului fizic al vizitatorilor în încăperile unde sînt amplasate sistemele informaţionale de date cu caracter personal.
Accesul vizitatorilor se înregistrează în registre, care se păstrează minimum un an. La expirarea termenului de un an, registrele sînt lichidate, iar datele
şi documentele ce se conţin în registrul supus lichidării se transmit în arhivă.
29. Suplimentar pentru categoria N-2
Vizitatorii sistemelor informaţionale de date cu caracter personal trebuie să fie însoţiţi de persoane împuternicite în asemenea scop, cu exercitarea în
paralel a controlului asupra acţiunilor acestora.
Secţiunea 5
Securitatea electroenergetică
30. Pentru categoria N-1
Se asigură securitatea echipamentului electric utilizat pentru menţinerea funcţionalităţii sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, a
cablurilor electrice, inclusiv protecţia acestora contra deteriorărilor şi conectărilor nesancţionate.
În cazul apariţiei situaţiilor excepţionale, de avarie sau de forţă majoră, trebuie asigurată posibilitatea deconectării electricităţii la sistemele
informaţionale de date cu caracter personal, inclusiv posibilitatea deconectării oricărui component TI.
Trebuie prevăzute surse autonome de alimentare cu energie electrică de scurtă durată, care sînt folosite pentru terminarea corectă a sesiunii de lucru a
sistemului (componentului) în cazul deconectării de la sursa principală de alimentare cu energie electrică.
31. Suplimentar pentru categoria N-2
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Sînt prevăzute şi asigurate surse de alimentare cu energie electrică de lungă durată, care sînt folosite în cazul deconectării pentru perioade îndelungate şi
necesităţii continuării îndeplinirii de către sistemele informaţionale de date cu caracter personal a sarcinilor funcţionale stabilite.
Secţiunea 6
Securitatea cablurilor de reţea
32. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Cablurile de reţea, prin care se efectuează operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, trebuie protejate contra conectărilor nesancţionate sau
deteriorărilor.
Cablurile de tensiune trebuie separate de cele comunicaţionale pentru a exclude bruiajul.
Deţinătorii de date cu caracter personal efectuează controale, nu mai rar decît o dată în lună, în scopul verificării cazurilor de conectare neautorizată la
cablurile de reţea.
Secţiunea 7
Asigurarea securităţii antiincendiare a sistemelor
informaţionale de date cu caracter personal
33. Pentru categoria N-1
Se prevăd mijloace de asigurare a securităţii antiincendiare a sediilor/oficiilor/birourilor unde sînt amplasate sistemele informaţionale de date cu
caracter personal şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
34. Suplimentar pentru categoria N-2
Se implementează sisteme automatizate de depistare/semnalizare şi stingere a incendiilor în sediile/oficiile/birourile unde sînt amplasate sistemele
informaţionale de date cu caracter personal şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Secţiunea 8
Controlul instalării şi scoaterii componentelor TI
35. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Se exercită controlul şi evidenţa instalării şi scoaterii mijloacelor de program, mijloacelor tehnice şi celor tehnice de program, utilizate în cadrul
sistemelor informaţionale de date cu caracter personal.
Informaţiile, care conţin date cu caracter personal şi care se conţin pe purtătorii de informaţii, se distrug fizic sau se transcriu şi se nimicesc prin metode
sigure, evitîndu-se folosirea funcţiilor standarde de nimicire.
Secţiunea 9
Măsurile generale de administrare a securităţii informaţionale
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36. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
În cazul neutilizării temporare a purtătorilor de informaţie pe suport de hîrtie sau electronici (digitali) care conţin date cu caracter personal, aceştia se
păstrează în safeuri sau dulapuri metalice care se încuie.
Computerele, terminalele de acces şi imprimantele sînt deconectate la terminarea sesiunilor de lucru.
Este asigurată securitatea punctelor de primire/expediere a corespondenţei, precum şi securitatea contra accesului neautorizat la aparatele fax şi de
copiere.
Trebuie administrat accesul fizic la mijloacele de reprezentare a informaţiei care conţine date cu caracter personal, în scopul împiedicării vizualizării
acesteia de către persoane neautorizate.
Mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, informaţia care conţine date cu caracter personal sau soft-urile destinate prelucrării datelor cu
caracter personal sînt scoase din perimetrul de securitate doar în temeiul unei permisiuni scrise a conducerii deţinătorului de date cu caracter personal.
Scoaterea şi introducerea mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal din/în perimetrul de securitate se înregistrează.
V. IDENTIFICAREA ŞI AUTENTIFICAREA UTILIZATORULUI
SISTEMULUI INFORMAŢIONAL DE DATE
CU CARACTER PERSONAL
Secţiunea 1
Identificarea şi autentificarea utilizatorului
37. Pentru categoria N-1
Este efectuată identificarea şi autentificarea utilizatorilor sistemelor informaţionale de date cu caracter personal şi a proceselor executate în numele
acestor utilizatori.
Toţi utilizatorii (inclusiv personalul care asigură susţinerea tehnică, administratorii de reţea, programatorii şi administratorii bazelor de date) vor avea
un identificator personal (ID-ul utilizatorului), care nu trebuie să conţină semnalmentele nivelului de accesibilitate al utilizatorului.
Pentru confirmarea ID-ului utilizatorului sînt utilizate parole, mijloace fizice speciale de acces cu memorie (token) sau cartele cu microprocesoare,
mijloace biometrice de autentificare, bazate pe caracteristici unice şi individuale ale persoanei.
În cazul în care contractul de muncă/raporturile de serviciu ale utilizatorului au fost încetate, suspendate sau modificate şi noile sarcini nu necesită
accesul la date cu caracter personal ori drepturile de acces ale utilizatorului au fost modificate, ori utilizatorul a abuzat de codurile primite în scopul comiterii
unei fapte prejudiciabile, a absentat o perioadă îndelungată, codurile de identificare şi autentificare se revocă sau se suspendă de către deţinătorul de date cu
caracter personal.
38. Suplimentar pentru categoria N-2
Se utilizează autentificarea multifactorială (complexă), care include parole şi mijloace fizice speciale de acces cu memorie ori cartele cu
microprocesoare sau parole şi mijloace biometrice de autentificare.
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Secţiunea 2
Identificarea şi autentificarea echipamentului
39. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Este asigurată posibilitatea identificării şi autentificării echipamentului folosit în operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Secţiunea 3
Administrarea identificatorilor utilizatorilor
40. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Administrarea identificatorilor utilizatorilor include:
1) identificarea univocă a fiecărui utilizator;
2) verificarea autenticităţii fiecărui utilizator;
3) obţinerea autorizaţiei de la persoana responsabilă pentru eliberarea ID-ului utilizatorului;
4) garantarea faptului că ID-ul utilizatorului este eliberat unei persoane determinate concret;
5) dezactivarea contului de utilizator după o perioadă inactivă, stabilită în timp (inacţiune în perioada de maximum 2 luni);
6) executarea copiilor de arhivă a ID-urilor utilizatorilor.
Secţiunea 4
Administrarea mijloacelor de autentificare
41. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Deţinătorii de date cu caracter personal determină procedurile administrative, care reglementează procesul distribuirii şi ridicării mijloacelor de
autentificare a utilizatorilor, inclusiv acţiunile în cazul pierderii/compromiterii sau defecţiunii acestora.
După instalarea sistemului, se schimbă informaţiile de autentificare a utilizatorilor utilizate standard.
Secţiunea 5
Asigurarea conexiunii bilaterale în cazul introducerii
informaţiei de autentificare a utilizatorilor
42. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Se asigură conexiunea bilaterală a deţinătorului de date cu caracter personal cu utilizatorul în momentul trecerii de către acesta a procedurilor de
autentificare, care nu compromite mecanismul de autentificare.
Secţiunea 6
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Utilizarea parolelor în procesul asigurării securităţii informaţionale
43. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Se respectă regulile de asigurare a securităţii informaţionale în cazul alegerii şi folosirii parolelor care includ:
1) păstrarea confidenţialităţii parolelor;
2) interzicerea înscrierii parolelor pe suport de hîrtie, în cazul în care nu se asigură securitatea păstrării acestuia;
3) modificarea parolelor de fiecare dată cînd sînt prezente indiciile eventualei compromiteri a sistemului sau parolei;
4) alegerea parolelor calitative cu o mărime de minimum 8 simboluri, care nu sînt legate de informaţia cu caracter personal a utilizatorului, nu conţin
simboluri identice consecutive şi nu sînt compuse integral din grupuri de cifre sau litere;
5) modificarea parolelor peste intervale de maximum 3 luni;
6) dezactivarea procesului automatizat de înregistrare (cu folosirea parolelor salvate).
Secţiunea 7
Administrarea parolelor utilizatorilor
44. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Se folosesc identificatoare individuale pentru fiecare utilizator şi parole individuale ale acestora pentru asigurarea posibilităţii de stabilire a
responsabilităţii.
Este asigurată posibilitatea utilizatorilor de a alege şi schimba parolele individuale, inclusiv de activare a procedurii de evidenţă a introducerilor greşite
ale acestora.
Se asigură blocarea accesului după trei tentative greşite de autentificare.
Este asigurată păstrarea istoriilor anterioare ale parolelor în formă de hash a utilizatorilor (pentru o perioadă de un an) şi prevenirea folosirii repetate a
acestora.
La momentul introducerii, parolele nu se reflectă în clar pe monitor.
Parolele se păstrează în formă cifrată, utilizîndu-se algoritmul criptografic unilateral (funcţia hash).
VI. ADMINISTRAREA ACCESULUI UTILIZATORILOR
Secţiunea 1
Administrarea accesului
45. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Se implementează mecanisme de înregistrare şi evidenţă a persoanelor care au acces sau participă la operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter
personal şi care, în caz de necesitate, permit identificarea cazurilor neautorizate de acces sau de prelucrare ilegală a datelor cu caracter personal.
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Secţiunea 2
Administrarea conturilor de acces (account-urilor)
46. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Este efectuată administrarea conturilor de acces a utilizatorilor care prelucrează date cu caracter personal, inclusiv crearea, activarea, modificarea,
revizuirea, dezactivarea şi ştergerea acestora.
Sînt folosite mijloace automatizate de suport în scopul administrării conturilor de acces.
Acţiunea conturilor de acces a utilizatorilor temporari, care prelucrează date cu caracter personal, încetează automat la expirarea unei perioade stabilite
în timp (pentru fiecare tip de cont de acces în parte).
Sînt dezactivate automat, după o perioadă de maximum trei luni, conturile de acces ale utilizatorilor neactivi, care prelucrează date cu caracter personal.
Se folosesc mijloace automatizate de înregistrare şi informare despre crearea, modificarea, dezactivarea şi încetarea acţiunii conturilor de acces.
Secţiunea 3
Acordarea accesului
47. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Este autorizat accesul la sistemele informaţionale de date cu caracter personal în conformitate cu politica de administrare a accesului stabilită de
deţinătorul de date cu caracter personal.
Accesul la funcţiile de securitate ale sistemelor informaţionale de date cu caracter personal şi la datele acestora este acordat doar persoanelor
responsabile indicate expres în politica de securitate a deţinătorului de date cu caracter personal.
Secţiunea 4
Revizuirea drepturilor de acces ale utilizatorilor
48. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Drepturile de acces ale utilizatorilor la sistemele informaţionale de date cu caracter personal sînt revizuite cu regularitate pentru asigurarea faptului că
nu au fost acordate drepturi de acces neautorizate (maximum peste fiecare şase luni) şi după oricare schimbare de statut al utilizatorului.
Secţiunea 5
Administrarea fluxurilor informaţionale
49. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Se autorizează de către deţinătorii de date cu caracter personal realizarea fluxurilor informaţionale în procesul transmiterii acestora în interiorul şi în
afara sistemelor informaţionale de date cu caracter personal.
Secţiunea 6
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Repartizarea obligaţiilor şi învestirea cu minimul
de drepturi şi competenţe
50. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Repartizarea obligaţiilor subiecţilor care asigură funcţionarea sistemelor informaţionale de date cu caracter personal este efectuată prin intermediul
învestirii cu drepturi/competenţe corespunzătoare de acces, printr-un act administrativ al conducerii deţinătorului de date cu caracter personal.
Utilizatorii sistemelor informaţionale de date cu caracter personal se învestesc doar cu acele drepturi/competenţe, care sînt necesare pentru realizarea de
către ei a obiectivelor stabilite acestora.
Secţiunea 7
Informaţii de avertizare
51. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Înainte de acordarea accesului în sistem, utilizatorii sînt informaţi despre faptul că folosirea sistemelor informaţionale de date cu caracter personal este
controlată şi că folosirea neautorizată a acestora se urmăreşte în conformitate cu legislaţia.
Secţiunea 8
Blocarea sesiunii de lucru
52. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Sesiunea de lucru în sistemul informaţional, destinat prelucrării datelor cu caracter personal, se blochează (la solicitarea utilizatorului sau automat, după
maximum 15 minute de perioadă inactivă a utilizatorului), fapt care face imposibil accesul de mai departe pînă în momentul cînd utilizatorul nu deblochează
sesiunea de lucru prin metoda trecerii repetate a procedurilor de identificare şi autentificare.
Secţiunea 9
Controlul administrării accesului
53. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Se efectuează controlul acţiunilor utilizatorului în vederea evaluării corectitudinii şi conformării operaţiunilor şi acţiunilor efectuate prin intermediul
sistemelor informaţionale de date cu caracter personal.
Secţiunea 10
Marcarea documentelor
54. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Informaţia ieşită din sistem, care conţine date cu caracter personal, se marchează, indicîndu-se prescripţii pentru prelucrarea ulterioară şi răspîndirea
acesteia, inclusiv indicîndu-se numărul de identificare unic al deţinătorului de date cu caracter personal.
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Secţiunea 11
Accesul de la distanţă
55. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Toate metodele de acces de la distanţă la sistemele informaţionale de date cu caracter personal trebuie securizate (utilizîndu-se VPN, criptarea, cifrarea
etc.), precum şi sînt documentate, supuse monitorizării şi controlului.
Fiecare metodă de acces de la distanţă la sistemele informaţionale de date cu caracter personal se autorizează de persoanele responsabile ale
deţinătorilor de date cu caracter personal şi permisă doar utilizatorilor, cărora aceasta le este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.
Secţiunea 12
Limitarea folosirii tehnologiilor fără fir
56. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal se stabilesc limitări şi se elaborează reguli de folosire a
tehnologiilor fără fir care permit accesul la sistemele informaţionale de date cu caracter personal.
Accesul fără fir la sistemele informaţionale de date cu caracter personal este documentat, supus monitorizării şi controlului.
Accesul fără fir la sistemele informaţionale de date cu caracter personal este permis doar în cazul utilizării mijloacelor criptografice de protecţie a
informaţiei.
Folosirea tehnologiilor fără fir se autorizează de persoanele responsabile ale deţinătorului de date cu caracter personal.
Secţiunea 13
Administrarea accesului echipamentului portativ şi mobil
57. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Se stabilesc limitări şi se elaborează reguli de folosire a echipamentului portativ şi mobil care permit accesul la sistemele informaţionale de date cu
caracter personal.
Accesul la sistemele informaţionale de date cu caracter personal cu folosirea echipamentului portativ şi mobil se documentează, este monitorizat şi
controlat.
Folosirea echipamentului portativ şi mobil este autorizată de persoanele responsabile ale deţinătorului de date cu caracter personal.
VII. PROTECŢIA SISTEMELOR INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢIILOR
ÎN CARE SÎNT PRELUCRATE DATE CU CARACTER PERSONAL
Secţiunea 1
Divizarea programelor aplicative
58. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
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Se asigură separarea posibilităţilor funcţionale ale utilizatorului de posibilităţile funcţionale de gestionare a sistemelor informaţionale de date cu
caracter personal.
Secţiunea 2
Izolarea funcţiilor de securitate
59. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Se asigură izolarea funcţiilor de securitate de funcţiile care nu se atribuie la securitatea sistemelor informaţionale de date cu caracter personal.
Secţiunea 3
Informaţia restantă
60. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Trebuie preîntîmpinate tentativele dezvăluirii neautorizate sau neintenţionate a informaţiei restante care conţine date cu caracter personal, prin
intermediul resurselor informaţionale general accesibile.
Secţiunea 4
Protecţia contra refuzului în serviciu
61. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Se asigură protecţia sistemelor informaţionale de date cu caracter personal sau limitate posibilităţile de realizare a atacurilor de diferite tipuri, inclusiv
DOS (denial of service) - “refuz în serviciu”.
Secţiunea 5
Priorităţile resurselor
62. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Este asigurată posibilitatea limitării, cu ajutorul mecanismelor de stabilire a priorităţilor, a folosirii resurselor informaţionale în care sînt prelucrate date
cu caracter personal.
Secţiunea 6
Protecţia perimetrului sistemelor informaţionale în care
sînt prelucrate date cu caracter personal
63. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Se efectuează monitorizarea permanentă şi controlul comunicaţiilor la perimetrul exterior al sistemelor informaţionale de date cu caracter personal,
inclusiv la cele mai importante puncte de contact în interiorul perimetrului acestor sisteme informaţionale.
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Amplasarea resurselor general accesibile se asigură în spaţiile special destinate a reţelei de calcul cu interfeţele fizice de reţea.
Este asigurată imposibilitatea accesului din exterior a utilizatorilor la reţeaua internă în care se prelucrează date cu caracter personal.
Secţiunea 7
Asigurarea integrităţii datelor cu caracter personal transmise
64. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Se asigură integritatea datelor cu caracter personal transmise, utilizîndu-se mijloacele de protecţie criptografică şi semnătura digitală.
Secţiunea 8
Asigurarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal transmise
65. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Se asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal transmise, utilizîndu-se mijloace de protecţie criptografică a informaţiei.
VIII. AUDITUL SECURITĂŢII ÎN SISTEMELE INFORMAŢIONALE
DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Secţiunea 1
Generarea înregistrărilor de audit în sistemele informaţionale
de date cu caracter personal
66. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Deţinătorii de date cu caracter personal organizează generarea înregistrărilor de audit a securităţii în sistemele informaţionale de date cu caracter
personal pentru evenimentele, indicate în lista corespunzătoare, supuse auditului.
Secţiunea 2
Lista evenimentelor înregistrate de sistemul de audit a securităţii
în sistemele informaţionale de date cu caracter personal
67. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
1) Se efectuează înregistrarea tentativelor de intrare/ieşire a utilizatorului în sistem, conform următorilor parametri:
a) data şi timpul tentativei intrării/ieşirii;
b) ID-ul utilizatorului;
c) rezultatul tentativei de intrare/ieşire – pozitivă sau negativă.

107

Centrul pentru Jurnalism Independent
2) Este efectuată înregistrarea tentativelor de pornire/terminare a sesiunii de lucru a programelor aplicative şi proceselor, destinate prelucrării datelor cu
caracter personal, înregistrarea modificărilor drepturilor de acces ale utilizatorilor şi statutul obiectelor de acces conform următorilor parametri:
a) data şi timpul tentativei de pornire;
b) denumirea/identificatorul programului aplicativ sau procesului;
c) ID-ul utilizatorului;
d) rezultatul tentativei de pornire – pozitivă sau negativă.
3) Se efectuează înregistrarea tentativelor de obţinere a accesului (de executare a operaţiunilor) pentru aplicaţii şi procese destinate prelucrării datelor
cu caracter personal, conform următorilor parametri:
a) data şi timpul tentativei de obţinere a accesului (executare a operaţiunii);
b) denumirea (identificatorul) aplicaţiei sau procesului;
c) ID-ul utilizatorului;
d) specificaţiile resursei protejate (identificator, nume logic, nume fişier, număr etc.);
e) tipul operaţiunii solicitate (citire, înregistrare, ştergere etc.);
f) rezultatul tentativei de obţinere a accesului (executare a operaţiunii) – pozitivă sau negativă.
4) Este efectuată înregistrarea modificărilor drepturilor de acces (competenţelor) utilizatorului şi statutului obiectelor de acces, conform următorilor
parametri:
a) data şi timpul modificării competenţelor;
b) ID-ul administratorului care a efectuat modificările;
c) ID-ul utilizatorului şi competenţele acestuia sau specificarea obiectelor de acces şi statutul nou al acestora.
5) Se efectuează înregistrarea ieşirii din sistem a informaţiei care conţine date cu caracter personal (documente electronice, date etc.), înregistrarea
modificărilor drepturilor de acces ale subiecţilor şi statutul obiectelor de acces, conform următorilor parametri:
a) data şi timpul eliberării;
b) denumirea informaţiei şi căile de acces la aceasta;
c) specificarea echipamentului (dispozitivului) care a eliberat informaţia (numele logic);
d) ID-ul utilizatorului, care a solicitat informaţia;
e) volumul documentului eliberat (numărul paginilor, a filelor, copiilor) şi rezultatul eliberării – pozitiv sau negativ.
Secţiunea 3
Prelucrarea rezultatelor auditului securităţii în sistemele
informaţionale de date cu caracter personal
68. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
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În caz de deranjament al auditului securităţii în sistemele informaţionale de date cu caracter personal sau completării întregului volum de memorie
repartizat pentru păstrarea rezultatelor auditului, este informată persoana responsabilă de politica de securitate a datelor cu caracter personal şi întreprinse
măsuri în vederea restabilirii capacităţii de lucru a sistemului de audit.
Secţiunea 4
Monitorizarea, analiza şi generarea rapoartelor de audit a securităţii
în sistemele informaţionale de date cu caracter personal
69. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Se efectuează monitorizarea permanentă şi analiza înregistrărilor de audit a securităţii în sistemele informaţionale de date cu caracter personal, în scopul
depistării activităţilor neobişnuite sau suspecte de utilizare a acestor sisteme informaţionale, cu întocmirea raportului referitor la cazurile depistării acestor
activităţi, stocate în mijloacele electronice de calcul şi întreprinderea acţiunilor prestabilite în politica de securitate pentru astfel de cazuri.
Secţiunea 5
Protejarea datelor de audit a securităţii în sistemele
informaţionale de date cu caracter personal
70. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Rezultatele auditului securităţii în sistemele informaţionale de date cu caracter personal, care reprezintă operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter
personal şi mijloacele de efectuare a auditului, se protejează contra accesului neautorizat prin instituirea măsurilor de securitate adecvate, inclusiv prin
asigurarea confidenţialităţii şi integrităţii acestora.
Secţiunea 6
Păstrarea datelor de audit a securităţii în sistemele
informaţionale de date cu caracter personal
71. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Durata stocării rezultatelor auditului securităţii în sistemele informaţionale de date cu caracter personal se justifică în politica de securitate a datelor cu
caracter personal, dar în orice caz acest termen nu este mai mic de 2 ani, pentru a fi posibil folosirea acestora în calitate de probe în cazul incidentelor de
securitate, unor eventuale investigaţii sau procese judiciare.
În cazul în care investigările sau procesele judiciare se prelungesc, rezultatele auditului se păstrează pe toată durata acestora.
IX. ASIGURAREA INTEGRITĂŢII INFORMAŢIEI CARE CONŢINE DATE
CU CARACTER PERSONAL ŞI A TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE
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Secţiunea 1
Înlăturarea deficienţelor de soft destinat prelucrării
datelor cu caracter personal
72. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Se asigură identificarea, protocolarea şi înlăturarea deficienţelor de soft-uri destinate prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv instalarea
corectărilor şi pachetelor de reînnoire a acestor soft-uri.
Secţiunea 2
Asigurarea protecţiei contra programelor
dăunătoare (viruşilor)
73. Pentru categoria N-1
Se asigură protecţia contra infiltrării programelor dăunătoare în soft-urile destinate prelucrării datelor cu caracter personal, măsură care asigură
posibilitatea reînnoirii automate şi la timp a mijloacelor de asigurare a protecţiei contra programelor dăunătoare şi signaturilor de virus.
74. Suplimentar pentru categoria N-2
Se asigură administrarea centralizată a mecanismelor de protecţie contra programelor dăunătoare în soft-urile destinate prelucrării datelor cu caracter
personal.
Secţiunea 3
Tehnologiile şi mijloacele de constatare a intruziunilor
75. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Se utilizează tehnologii şi mijloace de constatare a intruziunilor, care permit monitorizarea evenimentelor în sistemele informaţionale de date cu
caracter personal şi constatarea atacurilor, inclusiv care asigură identificarea tentativelor folosirii neautorizate a sistemelor informaţionale.
Secţiunea 4
Asigurarea integrităţii soft-urilor şi informaţiei
76. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal.
Se asigură protecţia şi posibilitatea depistării modificării neautorizate a soft-urilor destinate prelucrării datelor cu caracter personal şi informaţiei care
conţine date cu caracter personal.
Soft-urile destinate prelucrării datelor cu caracter personal şi informaţia care conţine date cu caracter personal, accesul la care se efectuează prin
intermediul sistemelor de acces public, sînt securizate prin metoda folosirii semnăturii digitale.
Secţiunea 5
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Testarea posibilităţilor funcţionale de asigurare a securităţii
sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
77. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Se asigură testarea funcţionării corecte a funcţiilor de securitate a sistemelor informaţionale de date cu caracter personal (automat la pornirea sistemului
şi lunar la solicitarea utilizatorului autorizat în acest scop).
X. COPIILE DE REZERVĂ ŞI RESTABILIREA INFORMAŢIEI
CARE CONŢINE DATE CU CARACTER PERSONAL ŞI IT
Secţiunea 1
Copiile de rezervă ale informaţiei care conţine
date cu caracter personal
78. Pentru categoria N-1
Reieşind din volumul prelucrărilor efectuate, individual, se stabileşte de către deţinătorul de date cu caracter personal intervalul de timp în care se
execută copiile de siguranţă a informaţiilor care conţin date cu caracter personal şi soft-urilor folosite pentru prelucrările automatizate a datelor cu caracter
personal, dar în orice caz acest termen este mai mic de un an, care se păstrează în locuri protejate, în afara zonei de amplasare a acestei informaţii şi soft-urile
de bază.
Copiile de siguranţă se testează în scopul verificării siguranţei purtătorilor de informaţii şi integrităţii informaţiei care conţine date cu caracter personal.
Procedurile de restabilire a copiilor de siguranţă se actualizează şi se testează cu regularitate, în scopul asigurării eficacităţii acestora.
79. Suplimentar pentru categoria N-2
Copiile de siguranţă se păstrează în cutii metalice cu sigiliu aplicat şi stocate în afara zonei de amplasare a informaţiei care conţine date cu caracter
personal de soft-urile de bază sau, dacă este posibil, în încăperi din altă clădire.
Se identifică potenţialele probleme de acces în locurile de păstrare a copiilor de siguranţă în cazul defectului sau avariei şi se determină acţiunile
concrete pentru restabilirea căilor de acces.
Secţiunea 2
Serviciile telecomunicaţionale de rezervă
80. Pentru categoria N-2
Se identifică serviciile telecomunicaţionale de bază şi de rezervă, inclusiv se soluţionează întrebările privind folosirea serviciilor telecomunicaţionale de
rezervă în scopul restabilirii accesibilităţii serviciilor de bază ale sistemelor informaţionale de date cu caracter personal.
Furnizorii serviciilor telecomunicaţionale de bază şi de rezervă urmează a fi diferiţi pentru a nu fi supuşi pericolelor comune.

111

Centrul pentru Jurnalism Independent
XI. CONTROALELE DE SECURITATE A SISTEMELOR
INFORMAŢIONALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL
81. Deţinătorii de date cu caracter personal verifică cu regularitate, cel puţin o dată pe an, îndeplinirea măsurilor tehnice şi/sau organizaţionale luate
pentru detectarea unor disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte folosirea în procesul prelucrării datelor cu caracter personal a sistemelor de telecomunicaţii şi/sau
efectuarea îmbunătăţirilor, în caz de necesitate.
82. Controalele de securitate sînt actualizate de fiecare dată cînd deţinătorul de date cu caracter personal este reorganizat sau îşi schimbă infrastructura.
83. În scopul verificării nivelului de protecţie a sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, precum şi în scopul preîntîmpinării unor
eventuale cazuri de acces ilicit sau întîmplător asupra acestor sisteme informaţionale, depistării locurilor slabe în mecanismele de protejare a acestora, Centrul
întreprinde periodic controale de securitate, inclusiv cu efectuarea unor măsuri tehnice speciale pentru simularea unui model de accesare a sistemelor
informaţionale de date cu caracter personal.
84. Rezultatele controalelor efectuate de Centru sînt puse imediat la dispoziţia deţinătorului de date cu caracter personal, nivelul de protecţie a
sistemelor informaţionale de date cu caracter personal a căruia a servit obiect al controlului, cu prescrierea, în caz de necesitate, a acţiunilor necesare de a fi
întreprinse în vederea asigurării securităţii prelucrării datelor cu caracter personal.
XII. GESTIONAREA INCIDENTELOR DE SECURITATE A SISTEMELOR
INFORMAŢIONALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Secţiunea 1
Instructajul de reacţionare la incidentele de securitate
a sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
85. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Personalul care asigură exploatarea sistemelor informaţionale de date cu caracter personal trece, minimum o dată în an, instruirea referitor la
responsabilităţile şi obligaţiile în cazul executării acţiunilor de gestionare şi reacţionare la incidentele de securitate.
Secţiunea 2
Prelucrarea incidentelor de securitate a sistemelor
informaţionale de date cu caracter personal
86. Pentru categoria N-1
Este asigurat mecanismul de informare neîntîrziată a conducerii deţinătorului de date cu caracter personal despre incidentele care încalcă securitatea
sistemelor informaţionale de date cu caracter personal.
Prelucrarea incidentelor include depistarea, analiza, preîntîmpinarea dezvoltării, înlăturarea lor şi restabilirea securităţii.
87. Suplimentar pentru categoria N-2
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Trebuie utilizate mijloace automatizate pentru susţinerea procesului de prelucrare a incidentelor de securitate a sistemelor informaţionale de date cu
caracter personal.
Secţiunea 3
Monitorizarea incidentelor de securitate a sistemelor
informaţionale de date cu caracter personal
88. Pentru categoria N-1
Incidentele de securitate a sistemelor informaţionale de date cu caracter personal se urmăresc şi se documentează în regim permanent.
89. Suplimentar pentru categoria N-2
Sînt utilizate mijloace automatizate pentru urmărirea incidentelor de securitate a sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, colectarea şi
analiza informaţiei despre aceste incidente.
Secţiunea 4
Prezentarea rapoartelor despre incidentele de securitate
a sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
90. Pentru toate categoriile sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
Anual, către 31 ianuarie, deţinătorii de date cu caracter personal prezintă Centrului raportul generalizat despre incidentele de securitate a sistemelor
informaţionale de date cu caracter personal. În baza acestui raport, Centrul întreprinde măsurile ce se impun de Legea cu privire la protecţia datelor cu
caracter personal.
XIII. PROTECŢIA TEHNICĂ A INFORMAŢIEI CARE
CONŢINE DATE CU CARACTER PERSONAL
91. Pentru categoria N-2
Este exclusă prezenţa necontrolată a persoanelor sau a mijloacelor de transport, precum şi instalarea întîmplătoare a antenelor, într-o zonă de minimum
15 metri de la locul amplasării mijloacelor tehnice principale ale sistemului informaţional de date cu caracter personal (în continuare – perimetru controlat),
în scopul asigurării securităţii prelucrării datelor cu caracter personal.
Încăperile pentru servere se protejează contra scurgerii informaţiei care conţine date cu caracter personal din cauza emisiilor electromagnetice prin
ecranarea încăperilor sau instalarea sistemelor de bruiaj electromagnetic, care se proiectează, realizează şi cercetează de întreprinderi specializate în domeniu.
În cazul ecranării încăperilor în care se află mijloacele tehnice de prelucrare a datelor cu caracter personal, este asigurată continuitatea conexiunii
electrice a materialului tuturor părţilor ecranului: pereţi, tavan, podea, ferestre şi uşi.
Construcţiile de ecranare trebuie să posede prize de pămînt care se amplasează în perimetrul controlat.
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Trebuie asigurată protecţia informaţiei care conţine date cu caracter personal contra scurgerii prin intermediul reţelei electrice, inclusiv încrucişarea
reţelelor electrice ale obiectului cu instalarea filtrelor de protecţie care să blocheze (bruieze) semnalul.
Se exclude sau se limitează instalarea neautorizată a altor dispozitive electrice, radio sau de alt gen în încăperile unde sînt amplasate mijloacele tehnice
de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul asigurării securităţii prelucrării datelor cu caracter personal.
Utilajul, liniile căruia au ieşire în afara perimetrului controlat, este instalat la o distanţă de cel puţin 3 metri de la mijloacele TI în care sînt prelucrate
date cu caracter personal.
XIV. SPECIFICUL CERINŢELOR DE SECURITATE ÎN CAZUL FORMEI
MANUALE DE ŢINERE A REGISTRELOR ÎN CARE SÎNT
PRELUCRATEDATE CU CARACTER PERSONAL
92. Prevederile prezentelor Cerinţe, cu excepţia pct.11-13, 23, 25, 27, 30-32, 35, 37-44, 46, 49, 51-53, 55-68, 72-77, 80, 87-89 şi 91, se aplică
corespunzător de către deţinătorii de date cu caracter personal în cazul formei manuale de ţinere a registrelor în care sînt prelucrate seriile structurate de date
cu caracter personal, accesibile conform criteriilor centralizate sau descentralizate, ori repartizate conform criteriilor funcţionale sau geografice.
93. Totodată, înregistrările de audit a securităţii registrelor ţinute manual în care sînt prelucrate date cu caracter personal, trebuie să conţină:
1) numele şi prenumele utilizatorului;
2) numele fişei accesate (pagina şi inscripţia din registru);
3) numărul înregistrărilor efectuate;
4) tipul de acces;
5) data accesului (an, lună, zi);
6) timpul (ora, minuta) şi durata accesului.

Anexa nr.1
la Cerinţele faţă de asigurarea securităţii
datelor cu caracter personal la prelucrarea
acestora în cadrul sistemelor informaţionale
de date cu caracter personal
CATEGORIILE
de date cu caracter personal
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1. Datele cu caracter personal, care direct sau indirect identifică o persoană fizică, în special prin referire la un număr de identificare (cod personal), la
unul sau mai multe elemente specifice proprii identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale, se împart în două categorii:
obişnuite şi speciale.
2. Categoria specială a datelor cu caracter personal o constituie informaţia care dezvăluie originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase,
privind starea de sănătate sau viaţa intimă, precum şi cele privind condamnările penale ale unei persoane fizice.
3. Categoria obişnuită o constituie informaţia care dezvăluie:
1) numele şi prenumele;
2) sexul;
3) data şi locul naşterii;
4) cetăţenia;
5) IDNP;
6) imaginea;
7) vocea;
8) situaţia familială;
9) situaţia militară;
10) datele de geolocalizare/datele de trafic;
11) porecla/pseudonimul;
12) datele personale ale membrilor de familie;
13) datele din permisul de conducere;
14) datele din certificatul de înmatriculare;
15) situaţia economică şi financiară;
16) datele privind bunurile deţinute;
17) datele bancare;
18) semnătura;
19) datele din actele de stare civilă;
20) numărul dosarului de pensie;
21) codul personal de asigurării sociale (CPAS);
22) codul asigurării medicale (CPAM);
23) numărul de telefon/fax;
24) numărul de telefon mobil;
25) adresa (domiciliului/reşedinţei);
26) adresa e-mail;
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27) datele genetice;
28) datele biometrice şi antropometrice;
29) datele dactiloscopice;
30) profesia şi/sau locul de muncă;
31) formarea profesională – diplome – studii;
32) obişnuinţele/preferinţele/comportamentul;
33) caracteristicile fizice.
4. În cazul prelucrării categoriei obişnuite de date cu caracter personal, deţinătorii de date cu caracter personal includ în politica de securitate a datelor
cu caracter personal şi implementează cerinţele stabilite pentru nivelul unu de securitate a sistemelor informaţionale de date cu caracter personal – (N-1).
5. În cazul prelucrărilor categoriei speciale de date cu caracter personal, deţinătorii de date cu caracter personal, suplimentar cerinţelor stabilite pentru
nivelul unu de securitate, includ în politica de securitate a datelor cu caracter personal şi implementează cerinţele stabilite pentru nivelul doi de securitate a
sistemelor informaţionale de date cu caracter personal – (N-2).

Anexa nr.2
la Cerinţele faţă de asigurarea securităţii
datelor cu caracter personal la prelucrarea
acestora în cadrul sistemelor informaţionale
de date cu caracter personal
CATEGORIILE OPERAŢIUNILOR
de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta
riscuri speciale pentru drepturile şi libertăţile persoanelor
1. Prezintă riscuri speciale pentru drepturile şi libertăţile persoanelor următoarele categorii ale operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.
1) adaptarea, modificarea, dezvăluirea prin transmitere, difuzare sau în orice alt mod, a datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică,
de convingerile politice, religioase, de apartenenţa la un partid politic sau o organizaţie religioasă, a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate sau
viaţa intimă, precum şi a datelor cu caracter personal referitoare la condamnările penale, măsurile de constrîngere, sancţiunile disciplinare sau
contravenţionale;
2) operaţiunile de prelucrare a datelor genetice, biometrice şi a datelor care permit localizarea geografică a persoanelor prin intermediul reţelelor de
comunicaţii electronice;
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3) operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace electronice, avînd ca scop evaluarea unor aspecte de personalitate, precum
competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul etc.;
4) operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace electronice în cadrul unor sisteme de evidenţă, avînd ca scop analizarea
solvabilităţii, a situaţiei economico-financiare, a faptelor susceptibile de a atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală a persoanelor fizice;
5) operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor în scopuri comerciale (activităţilor de marketing direct);
6) operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal menţionate la subpunctele 1) şi 2) din prezenta anexă, precum şi datele cu caracter personal
ale minorilor, colectate prin intermediul Internetului sau mesageriei electronice.
2. În cazul prelucrărilor de date cu caracter personal prin orice operaţiune sau set de operaţiuni indicate la pct.1 al prezentei anexe, deţinătorii de date cu
caracter personal includ în politica de securitate a datelor cu caracter personal şi implementează cerinţele stabilite pentru nivelul doi de securitate a sistemelor
informaţionale de date cu caracter personal – (N-2).
&
__________
Hotărîrile Guvernului
1123/14.12.2010 Hotărîre privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter
personal //Monitorul Oficial 254-256/1282, 24.12.2010

HOTĂRÎRE
cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media
a autorităţii administraţiei publice centrale
nr. 1211 din 27.12.2010
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Monitorul Oficial nr.16-17/6 din 21.01.2011

***
În scopul instituirii unui sistem eficient de comunicare în cadrul Guvernului, sporirii accesului la informaţia publică şi a interacţiunii Guvernului cu
cetăţenii şi societatea civilă, precum şi în vederea asigurării transparenţei în activitatea autorităţilor administraţiei publice centrale, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se stabileşte că unitatea de informare şi comunicare cu mass-media este o subdiviziune structurală instituită în cadrul aparatului central al autorităţii
administraţiei publice centrale, care este subordonată nemijlocit conducătorului acestei autorităţi.
2. Se aprobă Regulamentul-cadru al unităţii de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale, conform anexei.
3. Autorităţile administraţiei publice centrale, la elaborarea sau modificarea regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea lor, vor prevedea
includerea în structura aparatului central a unităţii de informare şi comunicare cu mass-media.
4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.
PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Chişinău, 27 decembrie 2010.
Nr.1211.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului
nr.1211 din 27 decembrie 2010
REGULAMENTUL-CADRU
al unităţii de informare şi comunicare cu mass-media
a autorităţii administraţiei publice centrale
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentul Regulament-cadru al unităţii de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale (în continuare –
Regulament) stabileşte misiunea, funcţiile şi atribuţiile de bază, drepturile, responsabilităţile şi modul de organizare a activităţii subdiviziunii structurale din
cadrul autorităţii administraţiei publice care asigură comunicarea şi informarea publicului despre activitatea autorităţii respective.
2. Modul de organizare şi funcţionare a unităţii de informare şi comunicare cu mass-media (în continuare – Unitate) se stabileşte prin regulamentul
acesteia, elaborat în conformitate cu prezentul Regulament-cadru şi aprobat de conducătorul autorităţii administraţiei publice.
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II. MISIUNEA, FUNCŢIILE ŞI ATRIBUŢIILE DE BAZĂ ALE UNITĂŢII
3. Unitatea are misiunea de a asigura comunicarea eficientă a autorităţii administraţiei publice cu publicul larg, reprezentanţii societăţii civile şi cu
mijloacele de informare în masă, în vederea informării operative, veridice şi complete a societăţii despre activitatea autorităţii.
4. În vederea realizării misiunii sale, Unitatea exercită două categorii de funcţii: de informare şi de comunicare cu mijloacele de informare în masă.
1) Funcţiile de informare sînt:
a) asigurarea transparenţei în activitatea autorităţii, prin informarea activă a societăţii privind domeniile de activitate a autorităţii, politicile publice
sectoriale iniţiate, aprobate, lansate şi realizate, în conformitate cu priorităţile strategice naţionale;
b) facilitarea accesului publicului larg la informaţia oficială din cadrul autorităţii;
c) monitorizarea presei şi a opiniei publice pentru asigurarea cunoaşterii atitudinii publicului privind iniţiativele lansate de autoritatea publică
respectivă, pentru luarea deciziilor corecte.
2) Funcţiile de comunicare cu mijloacele de informare în masă sînt:
a) elaborarea şi promovarea strategiilor şi planurilor de comunicare;
b) consultarea conducerii şi a angajaţilor autorităţii privind menţinerea bunelor relaţii cu organele de informare în masă;
c) facilitarea interacţiunii dintre reprezentanţii mijloacelor de informare în masă şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţii.
5. În procesul realizării funcţiilor de informare, Unitatea exercită următoarele atribuţii de bază:
1) în scopul asigurării transparenţei în activitatea autorităţii, prin informarea continuă a societăţii privind domeniile de activitate a autorităţii,
politicile publice sectoriale iniţiate, aprobate, lansate şi realizate, în conformitate cu priorităţile strategice naţionale:
a) întocmeşte şi difuzează comunicate şi materiale de presă despre activitatea autorităţii şi a conducerii acesteia, despre politicile publice iniţiate,
promovate şi realizate în domeniul de activitate a autorităţii;
b) oferă suport informaţional şi consultativ reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă privind specificul domeniului de activitate a autorităţii;
c) examinează şi oferă răspunsuri la solicitările de informaţie adresate de către reprezentanţii mijloacelor de informare în masă din ţară şi de peste
hotare;
d) elaborează materiale de informare a publicului: buletine informative, broşuri, pliante şi altele;
e) asigură actualizarea paginii web oficiale a autorităţii;
2) în scopul facilitării accesului la informaţia publică din cadrul autorităţii:
a) asigură publicarea informaţiei privind autoritatea publică şi domeniile de activitate a acesteia;
b) difuzează pentru publicul larg, în mod operativ, informaţia de interes public;
c) elaborează anual îndrumare cu liste ale actelor oficiale emise de autoritatea publică;
d) asigură respectarea dreptului de acces la informaţie în cadrul autorităţii şi familiarizează angajaţii autorităţii administraţiei publice cu reglementările
cadrului legislativ privind accesul la informaţie;
e) asigură amenajarea birourilor sau a spaţiului de documentare a publicului, în conformitate cu cerinţele legislaţiei privind accesul la informaţie;
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f) oferă asistenţă solicitanţilor, în baza cererilor de acces la informaţie, la identificarea şi obţinerea informaţiilor şi documentelor oficiale;
3) în scopul monitorizării presei şi a opiniei publice pentru asigurarea cunoaşterii atitudinii publicului privind iniţiativele lansate de autoritatea
publică respectivă, pentru luarea deciziilor corecte, precum şi pentru înţelegerea mai bună de către public a specificului activităţii autorităţii:
a) monitorizează publicaţiile mass-media şi întocmeşte rapoarte periodice privind aprecierea activităţii autorităţii de către publicul larg şi informează
conducerea autorităţii asupra rezultatelor monitorizării;
b) conlucrează cu reţeaua de comunicare din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
c) efectuează vizite de documentare în teritoriu, în vederea informării corecte a publicului despre situaţia în domeniul de activitate a autorităţii;
d) analizează studiile sociologice efectuate şi rapoartele întocmite de diverse instituţii naţionale şi organisme internaţionale, în vederea formulării
propunerilor privind îmbunătăţirea şi menţinerea imaginii pozitive a autorităţii;
e) organizează cercetări şi studii ale opiniei publice privind activitatea autorităţii, politicile publice iniţiate şi promovate de aceasta.
6. În procesul realizării funcţiilor de comunicare cu mijloacele de informare în masă, Unitatea exercită următoarele atribuţii de bază:
1) în scopul elaborării şi promovării strategiilor şi planurilor de comunicare:
a) participă la elaborarea documentelor de politici în domeniul informării şi comunicării;
b) elaborează planuri de comunicare şi identifică instrumentele adecvate pentru informarea societăţii privind politicile publice iniţiate şi promovate de
autoritate;
c) prognozează percepţia publicului larg în privinţa iniţiativelor aprobate şi realizate de autoritate;
d) facilitează accesul reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă la informaţia de interes public din domeniul de activitate a autorităţii;
e) asigură acreditarea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă şi facilitează accesul acestora la evenimentele cu caracter public;
f) planifică şi realizează campanii media şi de comunicare, organizează conferinţe de presă, vizite de informare şi documentare în teritoriu şi alte
activităţi pentru reprezentanţii mijloacelor de informare în masă;
g) creează şi actualizează permanent baza de date privind mijloacele de informare în masă create şi cele acreditate în Republica Moldova;
h) monitorizează reflectarea de către mijloacele de informare în masă a iniţiativelor şi realizărilor autorităţii în domeniul său de activitate, asigurînd
crearea unei imagini pozitive a autorităţii;
2) în scopul consultării conducerii şi angajaţilor autorităţii privind menţinerea bunelor relaţii cu reprezentanţii mijloacelor de informare în masă:
a) elaborează rapoarte analitice privind reflectarea de către mijloacele de informare în masă a subiectelor ce ţin de domeniul de activitate a autorităţii;
b) informează conducerea autorităţii despre atitudinea opiniei publice faţă de situaţia din domeniu, exprimată în mijloacele de informare în masă, în
special privind activitatea autorităţii şi a conducerii acesteia;
c) participă la elaborarea materialelor informative şi a discursurilor pentru evenimentele publice la care participă conducerea autorităţii;
d) asigură interacţiunea conducerii autorităţii cu reprezentanţii mijloacelor de informare în masă;
3) în scopul facilitării interacţiunii dintre reprezentanţii mijloacelor de informare în masă şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţii:
a) înregistrează solicitările de realizare de către reprezentanţii mijloacelor de informare în masă a interviurilor cu conducerea autorităţii şi cu alţi
funcţionari din cadrul acesteia;
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b) organizează periodic cluburi de presă, întîlniri oficiale şi neoficiale între conducerea autorităţii şi reprezentanţii mijloacelor de informare în masă.
III. DREPTURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE UNITĂŢII
7. Unitatea are dreptul:
a) să participe la şedinţele şi întrunirile conducerii autorităţii, în cadrul cărora sînt examinate chestiuni privind reglementarea domeniului, relaţiile
externe şi elaborarea politicilor;
b) să solicite informaţii de la subdiviziunile structurale ale autorităţii şi de la alte instituţii din subordinea acesteia;
c) să fie consultată în cadrul perfectării răspunsurilor la solicitările parvenite în adresa autorităţii din partea mijloacelor de informare în masă privind
obţinerea informaţiei despre activitatea autorităţii şi situaţia din domeniul respectiv;
d) să colaboreze cu unităţi similare din cadrul altor autorităţi publice din ţară şi de peste hotare, în scopul efectuării schimbului de experienţă în
domeniu;
e) să solicite, în procesul de îndeplinire a atribuţiilor sale funcţionale, asistenţa unor experţi din domeniul de activitate a autorităţii;
f) să beneficieze de asistenţă logistică şi tehnică, în scopul consolidării capacităţilor de comunicare a autorităţii şi exercitării atribuţiilor de serviciu;
g) să participe la cursuri de instruire, conferinţe, seminare, mese rotunde cu tematică relevantă domeniului, organizate în ţară şi peste hotare;
h) să exercite şi alte drepturi, conform legislaţiei în vigoare.
8. Unitatea este responsabilă pentru:
a) asigurarea informării corecte a societăţii despre iniţiativele şi realizările în domeniul de activitate a autorităţii;
b) asigurarea accesului societăţii şi a mijloacelor de informare în masă la informaţia cu caracter public din cadrul autorităţii;
c) asigurarea şi menţinerea unor relaţii de colaborare în procesul de comunicare cu mijloacele de informare în masă şi de interacţiune a acestora cu
conducerea autorităţii;
d) formarea şi menţinerea unei imagini pozitive a autorităţii;
e) cooperarea cu unitatea de comunicare şi relaţii cu mass-media din cadrul Cancelariei de Stat, în scopul asigurării unei comunicări coerente a
Guvernului cu cetăţenii şi societatea civilă.
IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII UNITĂŢII
9. Unitatea se instituie ca subdiviziune autonomă în cadrul structurii aparatului central al autorităţii administraţiei publice.
În funcţie de natura atribuţiilor şi efectivul autorităţii administraţiei publice, Unitatea poate avea statut de direcţie, secţie sau serviciu, în conformitate cu
normele stabilite de legislaţia în vigoare.
Structura şi statele de personal ale Unităţii se stabilesc de către conducătorul autorităţii administraţiei publice, în baza efectivului-limită aprobat. Statele
de personal ale Unităţii se completează conform prevederilor Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
10. Unitatea este condusă de un şef, numit în şi eliberat din funcţie de către conducătorul autorităţii, în condiţiile legii.
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Şeful Unităţii trebuie să aibă studii în domeniul jurnalismului, relaţiilor publice, în alte domenii relevante, o vechime în muncă de cel puţin trei ani şi să
corespundă cerinţelor stabilite de legislaţie privind ocuparea unei funcţii publice.
Şeful Unităţii activează sub conducerea nemijlocită a conducătorului autorităţii şi este responsabil pentru:
a) stabilirea atribuţiilor funcţionale ale colaboratorilor Unităţii;
b) planificarea activităţii Unităţii şi stabilirea termenelor de realizare a activităţilor preconizate;
c) delegarea responsabilităţilor şi împuternicirilor colaboratorilor Unităţii;
d) coordonarea, evaluarea şi analiza activităţii colaboratorilor Unităţii;
e) contribuirea la sporirea competenţei profesionale a colaboratorilor Unităţii;
f) formularea propunerilor privind modificarea atribuţiilor, structurii sau a personalului scriptic al Unităţii;
g) reprezentarea Unităţii la şedinţele cu conducerea autorităţii în cadrul cărora se examinează chestiuni referitoare la domeniul de competenţă;
h) desfăşurarea altor activităţi ce ţin de realizarea funcţiilor Unităţii.
11. Unitatea conlucrează cu consilierul pentru comunicare (purtătorul de cuvînt) din cadrul cabinetului demnitarului şi se subordonează nemijlocit
conducătorului autorităţii administraţiei publice.
12. Unitatea coordonează informaţiile ce urmează a fi diseminate cu subdiviziunile structurale relevante din cadrul autorităţii.
În funcţie de conţinutul problemelor abordate, mesajele şi informaţiile destinate mediatizării sînt aprobate de:
a) conducătorul autorităţii, în cazul informaţiilor privind activitatea autorităţii (politicile publice din domeniul de activitate, rezultatele activităţii
autorităţii, evenimente majore cu participarea conducerii autorităţii);
b) conducătorul autorităţii sau adjunctul acestuia, în cazul răspunsurilor la cererile de acces la informaţie;
c) adjunctul conducătorului sau şeful subdiviziunii relevante, în cazul informaţiilor curente şi cu caracter specializat.
13. Unitatea este asigurată cu birouri, dotate cu calculatoare conectate la reţeaua Internet, legătură telefonică, fax, e-mail, tehnică de multiplicare,
articole de papetărie, aparatură foto, video, TV şi radio, transport.
Autoritatea publică centrală asigură abonarea la publicaţiile periodice din ţară şi de peste hotare, precum şi la ştirile agenţiilor de presă, pentru buna
desfăşurare a activităţii Unităţii.
&
__________
Hotărîrile Guvernului
1211/27.12.2010 Hotărîre cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale //Monitorul Oficial 16-17/6, 21.01.2011
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