
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOTĂR ÂRE  nr. ____ 
 

din                                        2022 

Chișinău 
 

 

 
Cu privire la dotarea cu convertoare 

 pentru televiziunea digitală terestră a familiilor 

 defavorizate beneficiare de ajutor social 

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

 

În temeiul 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 HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu 

structurile teritoriale de asistență socială și cu suportul metodologic al 

Ministerului Muncii și Protecției Sociale, va asigura dotarea gratuită cu 

convertoare pentru recepționarea semnalului de televiziune digitală terestră a 

familiilor defavorizate beneficiare de ajutor social, selectate conform 

prevederilor Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social. 

 

2. În perioada 15 aprilie–20 mai a anului în curs, familia defavorizată 

beneficiară de ajutor social pentru luna martie a anului respectiv, care dispune de 

un televizor funcțional ce nu recepționează semnalul digital, va depune 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 

generalizate de către structurile teritoriale de asistență socială și aprobate de către 

vicepreședintele raionului/viceprimarul municipiului pe probleme sociale. 

Familia defavorizată 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. 
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3. Structurile teritoriale de asistență socială vor prezenta, până la data de 

31 mai a anului în curs, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

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. 

Structurile teritoriale de asistență socială vor verifica listele generalizate 

pentru excluderea dotării repetate a familiilor defavorizate beneficiare de ajutor 

social specificate în pct. 2. 

 

4. Ministerul Muncii și Protecției Sociale va recomanda structurilor 

teritoriale de asistență socială informarea asistenților sociali comunitari referitor 

la modalitatea de asigurare cu convertoare a familiilor defavorizate beneficiare 

de ajutor social. 

 

5. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: 

 

1) în baza datelor statistice privind numărul de solicitanți înregistrați 

pentru dotare cu convertoare pe localități, va estima cheltuielile necesare, în 

limita bugetului alocat în acest scop, și va înainta, în cazul insuficienței 

mijloacelor respective, propuneri de suplimentare a bugetului la rectificarea 

ulterioară a bugetului de stat; 

 

2) va organiza, în condițiile legii, procedura de licitație deschisă pentru 

achiziționarea, 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 Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, va 

realiza procesul de distribuire a convertoarelor către familiile defavorizate 

beneficiare de ajutor social, conform listelor generalizate specificate în pct. 2. 

 

6. Operatorul economic selectat pentru realizarea distribuirii 

convertoarelor, în termen de 2 luni de la data semnării contractului: 

 

1) va distribui, contra semnătură, câte un convertor fiecărei familii, 

conform listelor generalizate specificate în pct. 2, întocmite de către structurile 

teritoriale de asistență socială și prezentate operatorului respectiv; 
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2) va prezenta structurilor teritoriale de asistență socială listele cu 

semnăturile beneficiarilor cărora le-au fost distribuite convertoare, iar Ministerul 

Infrastructurii și Dezvoltării Regionale – informația privind numărul total al 

convertoarelor distribuite pe localități. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul infrastructurii 

și dezvoltării regionale    Andrei SPÎNU 

 

 

Ministrul muncii 

și protecției sociale     Marcel Spatari 

 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la dotarea cu convertoare pentru 

televiziunea digitală terestră a familiilor defavorizate beneficiare de ajutor social 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul hotărârii de Guvern a fost elaborat de către Ministerul Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile 

urmărite 

Proiectul hotărârii de Guvern ,,Cu privire la dotarea cu convertoare pentru 

televiziunea digitală terestră a familiilor defavorizate beneficiare de ajutor social” a 

fost elaborat în scopul realizării pct. 13 din Programul privind tranziţia de la 

televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 240/2015 şi întru executarea acțiunii nr. 5.3.3. din Planul de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 2021-2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2021. 

Obiecivul principal al proiectului actului normativ este asigurarea accesului 

familiilor social vulnerabile la programele de televiziune, prin dotarea acestora cu 

convertoare pentru recepția semnalului de televiziune digitală terestră, după 

finalizarea procesului de tranziție la televiziunea digitală terestră și sistarea totală a 

emisiilor de televiziune analogică în Republica Moldova. 

În conformitate cu Programul privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră 

la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 240/2015, organul 

central de specialitate în perioada anilor 2018-2020, a elaborat două acte normative, în 

conformitate cu care au fost realizate două etape de dotare cu convertoare a familiilor 

beneficiare de ajutor social. 

În cadrul primei etape, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.129/2018 cu 

privire la dotarea cu convertoare pentru televiziunea digitală terestră a familiilor 

beneficiare de ajutor social, în baza listelor de solicitanți, întocmite de structurile 

teritoriale de asistență socială, până la finele anului 2019 au fost distribuite 8922 de 

convertoare. Numărul dat de familii beneficiare a constituit doar cca. 17 % din 

numărul total de 51782 de potențiali beneficiari, conform situației la data de 1 

decembrie 2018. 

În cadrul celei de a doua etape de dotare cu convertoare, în conformitate cu 

Hotărârea Guvernului nr. 78/2020 privind implementarea unor acțiuni pentru 

finalizarea procesului de tranziție la televiziunea digitală terestră, au fost asigurate cu 

astfel de echipamente 13452 de familii, iar 869 de convertoare nu au putut fi 

distribuite din cauze obiective (beneficiarul a decedat, și-a schimbat domiciliul, a 

plecat cu traiul din țară etc.). 

Deoarece prevederile actelor normative precedente, care stabileau modalitatea de 

dotare cu convertoare, deja și-au produs efectul, este necesară organizarea unei noi 

etape de dotare cu convertoare a beneficiarilor de ajutor social, pentru familiile 

defavorizate care nu au reușit să depună cereri în anii precedenți, sau nu erau eligibile 

în această perioadă, ținând cont de faptul că, în caz contrar, după sistarea în anul 

curent a emisiei în format analog, aceste familii vor rămâne fără acces la recepția 

programelor TV difuzate în eter. 



3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii 

Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul hotărârii de Guvern prevede că Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale în comun cu structurile teritoriale de asistență socială și cu suportul 

metodologic al Ministerului Muncii și Protecției Sociale vor asigura dotarea gratuită 

cu convertoare pentru recepționarea semnalului de televiziune digitală terestră a 

familiilor beneficiare de ajutor social, selectate conform prevederilor Legii nr. 

133/2008 cu privire la ajutorul social. 

Proiectul stabilește modalitatea de dotare a familiilor beneficiare de ajutor social cu 

convertoare pentru televiziunea digitală terestră în anul 2022, similară cu cea stabilită 

prin Hotărârea Guvernului nr. 78/2020, însă corelată cu actuală structură a Guvernului 

conform Hotărârii Guvernului nr. 117/2021 cu privire la restructurarea administrației 

publice centrale de specialitate și Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2021-

2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2021. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Aprobarea proiectului hotărârii Guvernului va contribui la asigurarea accesului 

familiilor beneficiare de ajutor social la mai multe programe TV, decât în format 

analog și continuitatea accesului la informație, după sistarea emisiei în format analog.  

În scopul asigurării dotării gratuite cu convertoare a familiilor beneficiare de ajutor 

social, care nu au reușit să depună cererile în anii precedenți, în Legea bugetului de 

stat pentru anul 2022 au fost prevăzute mijloace financiare în suma de 4,5 mln. lei.  

Finalizarea cu succes a tranziției la televiziunea digitală terestră va permite 

valorificarea frecvențelor din banda 700 MHz, care în prezent sunt utilizate în 

Republica Moldova de stațiile de televiziune analogică terestră, pentru implementarea 

comunicațiilor mobile de generația a 5-a, cu încasarea la bugetul de stat a taxelor de 

licență în sumă de cel puțin 30 mln. euro. 

Proiectul nu conține prevederi care ar reglementa activitatea de întreprinzător. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului nu implică modificarea, abrogarea sau 

aprobarea altor acte normative subsecvente. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, anunțul cu privire la inițierea consultărilor publice a proiectului hotărârii 

Guvernului (număr unic 51/MIDR/2022) a fost plasat pe pagina web oficială a 

Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și pe portalul guvernamental 

www.particip.gov.md. 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-cu-privire-la-initierea-consultarilor-

publice-a-proiectului-hotararii-guvernului-cu-privire-la-dotarea-cu-convertoare-

pentru-televiziunea-digitala-terestra-a-familiilor-defavorizate-beneficiare-de-ajutor-

social/8810 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-cu-privire-la-initierea-consultarilor-publice-a-proiectului-hotararii-guvernului-cu-privire-la-dotarea-cu-convertoare-pentru-televiziunea-digitala-terestra-a-familiilor-defavorizate-beneficiare-de-ajutor-social/8810
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-cu-privire-la-initierea-consultarilor-publice-a-proiectului-hotararii-guvernului-cu-privire-la-dotarea-cu-convertoare-pentru-televiziunea-digitala-terestra-a-familiilor-defavorizate-beneficiare-de-ajutor-social/8810
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-cu-privire-la-initierea-consultarilor-publice-a-proiectului-hotararii-guvernului-cu-privire-la-dotarea-cu-convertoare-pentru-televiziunea-digitala-terestra-a-familiilor-defavorizate-beneficiare-de-ajutor-social/8810
https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-cu-privire-la-initierea-consultarilor-publice-a-proiectului-hotararii-guvernului-cu-privire-la-dotarea-cu-convertoare-pentru-televiziunea-digitala-terestra-a-familiilor-defavorizate-beneficiare-de-ajutor-social/8810


Prin scrisoarea nr. 18-23-918 din 28.01.2022 Cancelaria de Stat a remis spre 

avizare, expertiză juridică și expertiză anticorupție proiectul de hotărâre cu privire la 

dotarea cu convertoare pentru televiziunea digitală terestră a familiilor defavorizate 

beneficiare de ajutor social (număr unic 51/MIDR/2022) către 3 autorități și entități 

publice. 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor au prezentat avize 

pozitive de susținere fără obiecții, dar cu unele recomandări de îmbunătățire a 

proiectului. 

Toate recomandările detaliate ale autorităților și entităților publice au fost expuse 

în Sinteza obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) la proiectul hotărârii 

Guvernului și au fost acceptate de autorii proiectului. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul a fost supus expertizei anticorupție, conform art. 35 din Legea 100/2017 

cu privire la actele normative. Centrul Național Anticorupție (CNA) a remis Raportul 

de expertiză anticorupție nr. 06/2-875 din 15.02.2022. 

IV. Concluzia expertizei 

Prevederile proiectului corespund scopului declarat de către autor în nota 

informativă și sunt în conformitate cu interesul public. 

Proiectul în redacția parvenită la efectuarea expertizei anticorupție nu conține 

factori de risc care să genereze riscuri de corupție. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii 

Europene. 

10. Constatările expertizei juridice 

Toate obiecțiile Ministerului Justiției au fost acceptate și luate în considerație la 

definitivarea proiectului, au fost incluse în Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

(recomandărilor) la proiectul hotărârii Guvernului și au fost argumentate de autorii 

proiectului. 

11. Constatările altor expertize 

Proiectul nu cade sub incidența altor expertize necesare a fi efectuate în condițiile 

Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 

 

 

Secretar general        Lilia DABIJA 
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