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Cu privire la dotarea cu convertoare pentru televiziunea  

digitală terestră a familiilor beneficiare de ajutor social  

------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 1, art. 6 alin. (3), art. 11 și art. 12 alin. (1) din Legea 

asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 249), cu modificările și completările 

ulterioare, în vederea executării pct. 13 din Programul privind tranziţia de la 

televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 240 din 8 mai 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2015, nr. 139-143, art. 352), cu modificările și completările ulterioare, precum și 

în scopul asigurării dreptului de acces la informație familiilor beneficiare de 

ajutor social în procesul de tranziție, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

 1. Ministerul Economiei și Infrastructurii în comun cu structurile 

teritoriale de asistență socială și în colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale vor asigura dotarea gratuită cu convertoare pentru televiziunea 

digitală terestră a familiilor beneficiare de ajutor social, conform prevederilor 

Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social. 

 

 2. În perioada 1 martie – 5 mai a anului în curs, familia beneficiară de 

ajutor social pentru luna februarie a anului respectiv, care dispune de un televizor 

funcțional ce nu recepționează semnalul digital, înregistrează o cerere în formă 

scrisă privind dotarea gratuită cu un convertor pentru televiziunea digitală 

terestră la asistentul social comunitar din localitatea în care familia își are 

reședința. Listele solicitanților înregistrați pentru dotare cu convertoare vor fi 
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generalizate de către structurile teritoriale de asistență socială și aprobate de către 

vicepreședintele raionului/viceprimarul municipiului pe probleme sociale. 

Structurile teritoriale de asistență socială vor prezenta Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, pînă la data de 15 mai a anului în curs, datele statistice privind 

numărul solicitanților înregistrați pentru dotare cu convertoare pe localități, iar 

operatorului economic selectat pentru realizarea distribuirii convertoarelor, la 

solicitarea acestuia – listele generalizate pe raion/municipiu. 

 

 3. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va recomanda 

asistenților sociali comunitari informarea beneficiarilor de ajutor social privind 

modalitatea de asigurare cu convertoare. 

 

 4. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în baza datelor statistice privind 

numărul de solicitanți înregistrați pentru dotare cu convertoare conform 

punctului 2, va estima cheltuielile necesare pentru dotarea acestora cu 

convertoare și va înainta propuneri de suplimentare a bugetului la ulterioara 

rectificare a bugetului de stat. 

 

 5. Ministerul Economiei și Infrastructurii: 
 

 1) 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; 

 

 2) va selecta, în condițiile legii, prin procedura de licitație deschisă, 

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 2. 

 

 6. Operatorul economic selectat pentru realizarea distribuirii 

convertoarelor, pînă la sfîrșitul anului în curs: 
 

 1) va distribui sub semnătură cîte un convertor fiecărei familii conform 

listelor generalizate, specificate în punctul 2, întocmite cu suportul metodologic 

al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și prezentate de către 

structurile teritoriale de asistență socială operatorului respectiv; 

 



3 

 

\\172.17.20.4\Operatori\007\ANUL 2018\HOTARARI\1319\1319-redactat-ro.docx 

 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. 

  

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  

 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Svetlana Cebotari 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

  



Notă informativă

la proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la dotarea cu convertoare pentru 

televiziunea digitală terestră a familiilor beneficiare de ajutor social”

Proiectul hotărârii de Guvern ,,Cw privire la dotarea cu convertoare pentru 
televiziunea digitală terestră a familiilor beneficiare de ajutor social ” este elaborat în 

scopul realizării pct.13 din Programul privind tranziţia de la televiziunea analogică 
terestră la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 240 din 8 mai 
2015 şi întru executarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890 din 20 iulie 2016.

Astfel, Ministerul Economiei şi Infrastructurii în comun cu structurile teritoriale 

de asistenţă socială şi în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, 

care este autoritatea publică centrală responsabilă de evidenţa beneficiarilor de ajutor 

social, vor demara acţiunile de dotare gratuită cu convertoare pentru televiziunea 

digitală terestră a familiilor beneficiare de ajutor social, în baza mecanismului stabilit în 

prezentul proiect de hotărâre de Guvern.

Astfel, în perioada 1 martie - 5 mai a anului în curs, familiile beneficiare de ajutor 

social pentru luna februarie a anului respectiv, care dispun de un televizor funcţional ce 
nu recepţionează semnalul digital, urmează să înregistra o cerere în formă scrisă la 

asistentul social comunitar din localitatea unde familia are reşedinţă, privind dotarea 

gratuită cu un convertor pentru televiziunea digitală terestră. Listele solicitanţilor 

înregistraţi pentru dotare cu convertor vor fi generalizate de către structurile teritoriale 

de asistenţă socială şi aprobate de către Vicepreşedintele raionului/viceprimarul 

municipiului pe probleme sociale. Structurile teritoriale de asistenţă socială vor prezenta 
Ministerului Economiei şi Infrastructurii, până la data de 15 mai a anului în curs, datele 
statistice privind numărul solicitanţilor înregistraţi pentru dotare cu convertoare pe 

localităţi, iar operatorului economic selectat pentru realizarea distribuirii convertoarelor, 

la solicitarea acestuia - listele generalizate pe raion/municipiu.
Ministerul Economiei şi Infrastructurii, în baza acestor date statistice, va estima 

cheltuielile necesare pentru dotarea cu convertoare şi va înainta propuneri de 

suplimentare a bugetului, la ulterioara rectificare a bugetului de stat.

Potrivit estimărilor efectuate de Ministerul Finanţelor în colaborare cu Ministerul 

Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, numărul familiilor defavorizate care au beneficiat 

în anul 2016 de ajutor social, potrivit Legii nr,133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la 

ajutorul social a fost de circa 72 mii.
în acest context, circa 209 mii persoane care fac parte din familiile defavorizate ar 

putea beneficia de avantajele oferite de televiziunea digitală terestră, fiindu-le asigurat 

accesul la informaţie şi după deconectarea televiziunii analogice.
Prezentul proiect a fost coordonat cu autorităţile publice de resort şi supus 

expertizei juridice şi anticorupţie, suplimentar fiind eliminate divergenţele înaintate de 

către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Ministrul economiei

si infrastructurii
*

Chirii GABURICI
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