Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÂRE Nr. 78
din 12-02-2020
privind implementarea unor acțiuni
pentru finalizarea procesului de tranziție
la televiziunea digitală terestră
Publicat : 14-02-2020 în Monitorul Oficial Nr. 44-54 art. 111
MODIFICAT
HG389 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.455; în vigoare 17.06.22

În temeiul art. II din Legea nr. 167/2015 pentru modificarea și completarea Codului
audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2015, nr. 254-257, art. 485), cu modificările ulterioare, al art. 7 alin. (1) și (2) din Legea
comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2017, nr. 399–410, art. 679), cu modificările ulterioare, și al art. 1, art. 6 alin. (3), art.11 și art. 12
alin. (1) din Legea asistenței sociale nr. 547/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004,
nr. 42-44, art. 249), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă:
1) modalitatea de dotare a familiilor beneficiare de ajutor social și altor categorii defavorizate
ale populației cu convertoare pentru televiziunea digitală terestră în anul 2020, conform anexei nr.
1;
2) resursele de spectru radio, pentru alocare cu titlu gratuit, disponibile pentru implementarea
multiplexelor de televiziune digitală terestră cu acoperire națională sau regională, conform anexei
nr. 2.
[Pct.1 subpct.2) în redacția HG389 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.455; în vigoare
17.06.22]
[Pct.2 abrogat prin HG389 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.455; în vigoare 17.06.22]
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.
PRIM-MINISTRU

Ion CHICU

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor
Ministrul economiei
și infrastructurii
Ministrul sănătății,
muncii și protecției sociale

Serghei Pușcuța
Anatol Usatîi
Viorica Dumbrăveanu

Nr. 78. Chişinău, 12 februarie 2020.
Anexa nr. 1
la Hotărârea Guvernului nr.78/2020
MODALITATEA DE DOTARE
a familiilor beneficiare de ajutor social și altor categorii
defavorizate ale populației cu convertoare pentru televiziunea
digitală terestră în anul 2020
Ministerul Economiei și Infrastructurii, în comun cu structurile teritoriale de asistență socială
și în colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, va asigura dotarea gratuită cu
convertoare pentru televiziunea digitală terestră a familiilor beneficiare de ajutor social în
condițiile enumerate mai jos.
1. Familia beneficiară de ajutor social, care dispune de un televizor funcțional ce nu
recepționează semnalul digital va înregistra o cerere, în formă scrisă, privind dotarea gratuită cu un
convertor pentru televiziunea digitală terestră la asistentul social comunitar din localitatea în care
își are reședința, după cum urmează:
1) familia beneficiară de ajutor social pentru luna decembrie 2019 va depune cererea în
perioada 13 februarie–20 martie 2020;
2) listele solicitanților înregistrați pentru dotare cu convertoare se vor generaliza de către
structurile teritoriale de asistență socială și se vor aproba de către vicepreședintele
raionului/viceprimarul municipiului pe probleme sociale;
3) cererile depuse de familiile specificate în subpunctul 1) vor include declarațiile
solicitanților, pe propria răspundere, că familiile lor nu au solicitat anterior dotarea gratuită cu un
convertor pentru televiziunea digitală terestră. Familiile care vor depune cerere după data indicată
în subpunctul 1) nu vor putea beneficia de dotare gratuită cu convertoare.
2. Familia beneficiară de ajutor social este eligibilă pentru dotarea gratuită cu un convertor
pentru televiziunea digitală terestră o singură dată, indiferent din partea cărui membru de familie a
fost depusă cererea respectivă.
3. Structurile teritoriale de asistență socială vor verifica listele generalizate pentru excluderea
includerii repetate a familiilor beneficiare de ajutor social specificate în pct. 1.

4. Structurile teritoriale de asistență socială vor prezenta, până la data de 27 martie 2020,
Ministerului Economiei și Infrastructurii datele statistice privind numărul solicitanților înregistrați
pentru dotare cu convertoare, pe localități.
5. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va recomanda structurilor teritoriale de
asistență socială informarea beneficiarilor de ajutor social privind modalitatea de asigurare cu
convertoare.
6. Ministerul Economiei și Infrastructurii:
1) în baza datelor statistice privind numărul de solicitanți înregistrați pentru dotare cu
convertoare, conform punctului 4, va estima cheltuielile necesare pentru dotarea acestora cu
convertoare, în limita bugetului alocat în acest scop, și va înainta, în cazul insuficienței mijloacelor
respective, propuneri de suplimentare a bugetului la ulterioara rectificare a bugetului de stat;
2) va organiza, în condițiile legii, achiziționarea, prin procedura de licitație deschisă, de la
producătorul selectat a cantității necesare de convertoare capabile să recepționeze semnalul de
televiziune digitală terestră în zonele de recepție sigură a rețelelor cu acoperire națională din
Republica Moldova;
3) va selecta, în condițiile legii, operatorul economic care, în baza contractului încheiat cu
Ministerul Economiei și Infrastructurii, va asigura distribuirea convertoarelor către familiile
beneficiare de ajutor social, conform listelor generalizate specificate în punctul 1.
7. Structurile teritoriale de asistență socială vor prezenta operatorului economic selectat pentru
realizarea distribuirii convertoarelor, la solicitarea acestuia, listele generalizate pe raion/municipiu.
8. Operatorul economic selectat pentru realizarea distribuirii convertoarelor, în termen de 2
luni de la data semnării contractului:
1) va distribui, sub semnătură, câte un convertor fiecărei familii, conform listelor generalizate
specificate în punctul 1, întocmite de către structurile teritoriale de asistență socială cu suportul
metodologic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și prezentate operatorului
respectiv;
2) va prezenta structurilor teritoriale de asistență socială listele cu semnături ale beneficiarilor
cărora le-au fost distribuite convertoare, iar Ministerului Economiei și Infrastructurii – informația
privind numărul total al convertoarelor distribuite pe localități.
9. Alte categorii defavorizate ale populației, specificate în Legea nr. 133/2008 cu privire la
ajutorul social, urmează să fie dotate cu convertoare conform procedurii specificate la pct. 1–6, în
limita stocului rămas de convertoare achiziționate din contul mijloacelor prevăzute în acest scop în
bugetul de stat pentru anul 2020 și în funcție de data depunerii cererii.
anexa nr. 2
[Anexa nr.2 în redacția HG389 din 15.06.22, MO178-184/17.06.22 art.455; în vigoare
17.06.22]

