
 

Proiect 

 

Lege  

cu privire la măsurile de susținere a publicațiilor periodice de importanță socială 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Articolul 1. Obiectul și scopul legii 

(1) Prezenta lege reglementează procedura de acordare a statutului de importanță socială 

pentru publicațiile periodice, măsurile de susținere a acestora, precum și raporturile ce țin de 

alocarea, distribuirea, evaluarea și raportarea utilizării mijloacelor Fondului pentru susținerea 

publicațiilor periodice de importanță socială. 

(2) Măsurile de susținere pentru publicațiile periodice de importanță socială se acordă în 

vederea: 

a) promovării libertății de exprimare și a accesului la informație al persoanelor; 

b) protejării diversității și a pluralismului mass-media din Republica Moldova, care ar 

contribui la libera formare a opiniei în societate; 

c) menținerii și consolidării publicațiilor periodice locale și regionale; 

d) stimulării concurenței în domeniul presei scrise; 

e) dezvoltării economice a publicațiilor periodice. 

 

Articolul 2. Noțiuni principale 

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică: 

ajutor de stat – orice măsură de sprijin care întrunește condițiile reglementate de Legea 

ajutorului de stat, nr. 139 din 15 iunie 2012 și prevăzută de prezenta lege; 

măsuri de susținere – măsurile de susținere cu caracter direct și indirect care urmăresc 

scopurile prevăzute de articolul 1;  

publicație periodică - ziar, revistă, almanah, buletin sau altă publicație avînd o denumire 

permanentă și care apare de 2 sau de mai multe ori pe parcursul unui an; 

publicație periodică de importanță socială – publicația periodică care corespunde 

condițiilor prevăzute de art.5 și căreia îi este acordat statutul de importanță socială conform 

prevederilor Capitolului II. 

 

Articolul 3. Beneficiarii măsurilor de susținere 

(1) Pot fi beneficiare a măsurilor de susținere publicațiile periodice de importanță socială, 

deținătoare a certificatului prevăzut la art.11 și care corespund criteriilor de eligibilitate 

prevăzute în alin.(2) și (3). 

(2) Beneficiază de măsuri de susținere publicația periodică națională, care: 

a) are un tiraj săptămânal, distribuit prin abonament, nu mai mic de 4000 de exemplare și nu 

mai mare de 25000 de exemplare; 

b) pe parcursul ultimelor 6 luni, se editează cu un volum de cel puțin 8 pagini A3; 

c) veniturile provenite din publicitate sunt mai mici de 25% din totalul veniturilor; 

d) are o cotă de piață mai mică de 25% în raport cu piața publicațiilor periodice naționale; 

e) mai mult din 50% din tirajul publicației periodice se distribuie în Republica Moldova 

(inclusiv regiunea transnistreană); 

f) asigură transparența informațiilor prevăzute în art. 9 și art. 20 ale prezentei legi. 

(3) Beneficiază de măsuri de susținere publicația periodică regională sau locală, care: 



a) are un tiraj săptămânal, distribuit prin abonament, nu mai mic de 1000 de exemplare și nu 

mai mare de 10000 de exemplare; 

b) pe parcursul ultimelor 6 luni, se editează cu un volum de cel puțin 4 pagini A3; 

c) veniturile provenite din publicitate sunt mai mici de 25% din totalul veniturilor; 

d) asigură transparența informațiilor prevăzute în art. 9 și art. 12 ale prezentei legi. 

(4) O publicație periodică poate beneficia: 

a) de măsurile de susținere, prevăzute în art.4 alin.(1), nu mai mult de 2 ani consecutiv; 

b) de cel mult 3 categorii de măsuri de susținere pe parcursul unui an calendaristic. 

(5) Nu pot beneficia de măsurile de susținere prevăzute de prezenta lege publicațiile 

periodice cu caracter publicitar și/sau erotic, publicațiile editate de către partidele politice și 

publicațiile cu caracter electoral. 

 

Articolul 4. Categoriile  măsurilor de susținere pentru publicațiile periodice de importanță 

socială 

(1) Publicațiile periodice de importanță socială pot beneficia de următoarele categorii de 

măsuri de susținere directe: 

a) subvenții pentru locațiunea spațiului redacțiilor publicațiilor periodice; 

b) subvenții pentru energia electrică, telefon și/sau Internet; 

c) subvenții pentru serviciile poștale, inclusiv pentru distribuirea publicațiilor la abonații din 

mediul rural în raza mai mare de 5 km de localitatea în care își are sediul publicația periodică; 

d) subvenții pentru tipărirea publicațiilor periodice; 

e) subvenții pentru distribuirea gratuită a publicațiilor periodice către anumite categorii de 

instituții publice: biblioteci, instituții de învățământ preuniversitar și/sau universitar, instituții 

medicale, primării etc. 

(2) Publicațiile periodice de importanță socială pot beneficia și de subvenții, acordate 

salariaților publicațiilor periodice în vârstă de până la 40 de ani și cu studii superioare, pentru 

compensarea parțială sau totală a cheltuielilor în domeniul instruirii profesionale.  

 

 

Capitolul II 

PROCEDURA DE ACORDARE A STATUTULUI DE PUBLICAȚIE PERIODICĂ DE 

IMPORTANȚĂ SOCIALĂ 

 

     Articolul 5. Statutul de importanță socială 

    (1) În sensul prezentei legi, statutul de importanță socială se acordă publicațiilor periodice 

autohtone care: 

a) conțin materiale realizate în proporție de 80% de către redacții aflate în jurisdicția 

Republicii Moldova și/sau de către jurnaliști independenți din Republica Moldova, inclusiv prin 

mijloace tehnice și intelectuale din Republica Moldova; 

b) abordează subiecte analitice, dezvoltă investigații jurnalistice, promovează 

transparența, democrația și drepturile omului;  

c) conțin preponderent materiale orientate spre educaţia şi instruirea copiilor, știință, 

cultură, artă și sport; 

d) sunt constituite și conțin subiecte de interes public la nivel local și regional; 

e) respectă condițiile de transparență și prevederile Codului deontologic al jurnalistului 

din Republica Moldova. 

     (2) La decizia Consiliului de experți, pot fi considerate de importanță socială și alte 

domenii  decît cele menționate la alin. (1). 

 

     Articolul 6. Condiții pentru atribuirea statutului de importanță socială 

(1) Statutul de importanță socială se acordă publicațiilor periodice care întrunesc 

condițiile prevăzute la art. 5 și care: 



a) activează de cel puțin un an în domeniu; 

b) statutul publicației periodice prevede scopuri ce vizează desfășurarea activităților de 

importanță socială prevăzute de art. 5 al prezentei legi. 

(4) Publicația periodică care solicită statut de publicație de importanță socială trebuie să-

și desfășoare activitatea în mod transparent, aceasta manifestîndu-se, în special, prin publicarea 

rapoartelor anuale care trebuie să conțină: 

a) raportul de activitate conform modelului aprobat de Consiliul de experți; 

b) declarația financiară, care va include raportul financiar pentru ultimul an de activitate 

întocmit potrivit standardelor contabile, informația despre sursele de finanțare, inclusiv despre 

mijloacele financiare și/sau materiale obținute, precum și date despre folosirea acestor mijloace, 

inclusiv cheltuielile generale și cheltuielile administrative. 

(5) Publicația periodică care solicită statutul de publicație periodică de importanță socială 

nu trebuie să aibă datorii la bugetul public național. 

 

     Articolul 7. Consiliul de experți  

     (1) Consiliul de experți este organul împuternicit să atribuie și să confirme statutul de 

importanță socială a publicațiilor periodice. Consiliul de experți activează pe lîngă Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării în baza Regulamentului aprobat de Guvern. Componența 

nominală a Consiliului se aprobă prin ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării. 

     (2) Consiliul de experți este alcătuit din 5 membri, dintre care 1 este desemnat de către 

Președintele Republicii Moldova, 1 – de către Parlament, 1 – de către Guvern și 2 de către 

Consiliul de presă. Membrul desemnat de către Guvern trebuie să fie specialist în domeniul 

financiar. Membrii Consiliului de experți sînt desemnați în urma unui proces de selecție deschis 

și transparent. Membrii desemnați de Președintele Republicii Moldova și Parlament trebuie să fie 

reprezentanți ai asociațiilor obștești ale jurnaliștilor.    

(3) Membru al Consiliului de experți poate fi persoana care: 

a) este cetățean al Republicii Moldova și are domiciliul în Republica Moldova; 

b) cunoaște limba de stat; 

c) se bucură de o reputație ireproșabilă; 

d) nu este funcționar public; 

e) nu este membru al unui partid politic sau al unei organizații social-politice; 

f) este susținută printr-o recomandare de cel puțin două asociații obștești/ale jurnaliștilor. 

(4)  Mandatul de membru al Consiliului de experți încetează în caz de: 

a) expirare a duratei mandatului;  

b) revocare; 

c) demisie; 

d) deces. 

(5)  Revocarea membrului Consiliului de experți se face prin ordinul Ministrului Educației, 

Culturii și Cercetării, la propunerea membrilor Consiliului, în cazul constatării uneia din 

următoarele circumstanțe: 

a) condamnării, în baza hotărîrii definitive și irevocabile a instanței de judecată, pentru 

comiterea unei infracțiuni; 

b) imposibilității, din motive de sănătate, de a-și exercita atribuțiile mai mult de 4 luni 

consecutive; 

c) declarării dispariției fără urmă, în conformitate cu legea; 

d) activității în cadrul unui partid politic sau al unei organizații social-politice. 

(6) Membrii Consiliului de experți sînt desemnați pe un termen de 5 ani și își exercită 

mandatul pînă la intrarea în funcție a noilor membri. 

(7) Președintele Consiliului de experți este ales prin vot secret dintre membrii ei, cu 

majoritatea voturilor acestora. 

(8) Membrii Consiliului de experți pot deține cel mult două mandate.  



(9) Secretariatul Consiliului de experți se asigură de subdiviziunea de profil din cadrul 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 

(10) Consiliul de experți se întrunește în ședințe nu mai rar de o dată în 3 luni. Ședințele 

Consiliului sînt publice. Data și ora desfășurării ședințelor se stabilesc de președintele 

Consiliului după consultarea membrilor. Această informație se aduce la cunoștință membrilor 

Consiliului și publicului larg, în special prin afișarea acesteia de către secretarul Consiliului 

(funcționar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării) la loc vizibil și pe site-ul 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru 

ședință. 

(11) În termen de 3 luni de la sfîrșitul fiecărui an, Consiliul de experți publică pe pagina 

web oficială a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării raportul său de activitate pe anul 

precedent, precum și lista publicațiilor periodice cărora le-a fost atribuit statutul de publicație 

periodică de importanță socială. 

(12) Deciziile Consiliului de experți cu privire la acordarea și retragerea statutului de 

utilitate publică se publică pe pagina web oficială a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 

     

    Articolul 8. Atribuțiile Consiliului de experți 

 (1) Consiliul de experți este independent în luarea deciziilor și are următoarele atribuții: 

a) examinează rapoartele și documentele publicațiilor periodice care solicită statutul de 

publicație periodică de importanță socială și atribuie acest statut; 

b) recepționează și examinează petiții în problemele ce țin de competența sa;  

c) avertizează publicațiile periodice cu statut de publicație periodică de importanță socială 

în cazul în care acestea încalcă legislația; 

d) inițiază procedura de retragere a statutului de importanță socială, dacă publicația 

periodică nu corespunde condițiilor de atribuire a statutului sau dacă documentele prezentate 

conțin informații neveridice; 

e) informează Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Consiliul de administrație a 

Fondului de susținere a publicațiilor periodice de importanță socială și alte autorități competente 

despre publicațiile periodice cărora li s-a atribuit ori li s-a retras statutul de publicație periodică 

de importanță socială;  

f) menține lista actualizată a publicațiilor periodice cu statut de importanță socială; 

g) elaborează reguli, formulare, instrucțiuni, recomandări și modele de documente ce țin de 

atribuirea statutului de importanță socială și le prezintă spre aprobare Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării care le face publice;  

h) elaborează și înaintează subiecților cu drept de inițiativă legislativă propuneri privind 

perfecționarea legislației; 

i) instituie consilii consultative și grupuri de experți pentru analiza și dezbaterea unor 

probleme ce țin de activitatea publicațiilor periodice cu statut de importanță socială; 

j) publică pe pagina web oficială a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în termen 

de 3 luni după expirarea fiecărui an, raportul său de activitate pe anul expirat; 

k) publică pe pagina web oficială a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării lista 

actualizată a publicațiilor periodice cu statut de importanță socială. 

(2) Membrii Consiliului de experți au acces liber la dosarele publicațiilor periodice care au 

sau solicită statutul de importanță socială. 

 

Articolul 9. Documentele necesare pentru solicitarea statutului de publicație periodică de 

importanță socială 

(1) Publicația periodică care solicită statutul de publicație periodică de importanță socială 

prezintă Consiliului de experți următoarele documente: 

     a) cererea; 

     b) copiile de pe statut și de pe certificatul de înregistrare; 



c) raportul de activitate pe anul precedent (în cazul solicitării statutului de importanță 

socială pentru prima dată) sau pentru ultimii trei ani (în cazul publicațiilor periodice care au 

deținut statutul de importanță socială), care va conține informații referitoare la activitățile 

desfășurate, la valoarea mijloacelor financiare și/sau a celor materiale obținute și folosite pe 

parcursul perioadei raportate, la mijloacele utilizate pentru acoperirea cheltuielilor 

administrative; 

d) declarația financiară, care va include: 

    – raportul financiar pentru anul precedent de activitate, întocmit conform standardelor 

contabile; 

     – informația despre sursele de finanțare ale publicației periodice pentru perioada 

anterioară depunerii cererii, dar nu mai mare de 3 ani; 

     – datele despre folosirea mijloacelor financiare și/sau materiale primite, inclusiv despre 

cheltuielile generale și cheltuielile administrative; 

e) dovada privind publicarea rapoartelor sale anuale pe pagina web.  

(2) Consiliul de experți obține informația privind lipsa sau existența restanțelor față de 

bugetul public național ale publicațiilor periodice, utilizînd datele respective din sistemul 

informațional automatizat „Contul curent al contribuabilului” al Serviciului Fiscal de Stat prin 

intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern. 

 

Articolul 10. Procedura de examinare a solicitării privind atribuirea statutului de 

publicație periodică de importanță socială 

(1) Consiliul de experți, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii 

și a documentelor indicate la art. 9 examinează solicitarea privind atribuirea statutului de 

publicație periodică de importanță socială și eliberarea certificatului care atestă importanța 

socială publică și adoptă, după caz, una din două decizii: 

a) atribuirea statutului de publicație de importanță socială și eliberarea certificatului; 

b) respingerea solicitării privind atribuirea statutului de publicație periodică de 

importanță socială.  

(2) Decizia de atribuire a statutului de publicație de importanță socială și de eliberare a 

certificatului se adoptă dacă solicitantul a respectat condițiile prevăzute la art. 5, 6 și 9 ale 

prezentei legi.  

(3) Decizia de respingere a solicitării privind atribuirea statutului de publicație periodică 

de importanță socială se adoptă în cel mult 30 de zile de la prezentarea documentelor prevăzute 

la art. 9 dacă solicitantul nu a respectat condițiile prevăzute la art. 5, 6 și 9 ale prezentei legi. 

(4) Decizia Consiliului de experți se motivează și se comunică în scris solicitantului în 

termen de 5 zile de la adoptare. 

(5) Reprezentanții solicitantului au dreptul să asiste la ședința Consiliului de experți și să 

intervină cu explicații privind solicitarea depusă. Secretarul Consiliului este obligat să invite în 

scris solicitantul cu pînă la 7 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru ședință. Absența 

reprezentantului solicitantului invitat la ședința de examinare nu poate servi drept temei pentru 

amînarea examinării sau respingerea solicitării.  

(6) Publicația periodică căreia i s-a atribuit statutul de publicație periodică de importanță 

socială primește certificatul, eliberat de Consiliul de experți, în termen de 5 zile de la data 

adoptării deciziei.  

(7) Publicația periodică dobîndește statutul de publicație periodică de importanță socială 

din data adoptării deciziei privind atribuirea acestui statut. 

(8) Decizia de respingere a solicitării privind atribuirea statutului de publicație periodică 

de importanță socială poate fi contestată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ.  

(9) Neprezentarea cel puțin a unuia din documentele specificate la art. 9 conduce la 

respingerea solicitării privind atribuirea statutului de publicație periodică de importanță socială. 

     



Articolul 11.  Certificatul de atribuire a statutului de publicație periodică de importanță 

socială 

(1) Certificatul privind atribuirea statutului de publicație periodică de importanță socială 

(denumit în continuare certificat) este un act oficial prin care se atestă statutul de importanță 

socială și caracterul de interes public al publicației periodice. Modelul certificatului se aprobă de 

Guvern. 

(2) Certificatul se eliberează pe un termen de 3 ani. 

 

     

Articolul 12.  Datele despre publicațiile periodice cu statut de publicații periodice de 

importanță socială 

(1) Datele despre publicațiile periodice cu statut de importanță socială se introduc în 

Registrul de stat al persoanelor juridice și sînt accesibile pe pagina web oficială a Agenției 

Servicii Publice.  

(2) În Registrul de stat al persoanelor juridice se introduc următoarele date despre 

publicațiile periodice de importanță socială: 

    a) denumirea publicației periodice;  

    b) data eliberării certificatului și numărul acestuia;  

    c) adresa publicației periodice;  

    d) numele și prenumele conducătorului publicației periodice;  

    e) data retragerii statutului de publicație periodică de importanță socială.  

(3) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării păstrează dosarele publicațiilor periodice 

depuse pentru solicitarea statutului de publicație periodică de importanță socială, precum și 

actele întocmite de Consiliul de experți. 

 

Articolul 13. Retragerea certificatului  

(1) Pe perioada deținerii certificatului, publicațiile periodice sînt obligate să respecte 

condițiile care au stat la baza atribuirii statutului de publicație periodică de importanță socială. 

(2) În cazul depistării abaterilor de la condițiile prevăzute la art. 5 și 6 pentru acordarea 

statutului de publicație periodică de importanță socială, Consiliul de experți va avertiza 

publicația periodică respectivă cu privire la abaterile depistate și va cere înlăturarea acestora în 

cel mult 60 de zile. În cazul în care publicația periodică nu a înlăturat în termenul menționat 

abaterile depistate, Consiliul va adopta decizia de retragere a certificatului. Decizia de retragere a 

certificatului poate fi contestată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ. 

(3) În cazul în care decizia de retragere a certificatului a fost contestată în baza Legii 

contenciosului administrativ, decizia menționată se suspendă pînă la adoptarea unei hotărîri 

definitive de către instanța de contencios administrativ. 

(4) Consiliul de experți va informa Serviciul Fiscal de Stat și Consiliul de administrație a 

Fondului pentru susținerea publicațiilor periodice de importanță socială despre adoptarea 

hotărîrii judecătorești de retragere a certificatului. Din momentul retragerii certificatului 

încetează facilitățile acordate în legătură cu statutul de publicație periodică de importanță socială. 

 

    Articolul 14. Controlul conformării la statutul de importanță socială  

(1) Controlul privind respectarea statutului de publicație periodică de importanță socială 

se efectuează de către Consiliul de experți. 

(2) În exercitarea funcțiilor de control, Consiliul de experți este în drept:     

a) să solicite informații referitoare la activitățile publicației periodice ce țin de statutul de 

importanță socială; 

b) să sesizeze organele abilitate despre efectuarea de controale asupra respectării 

legislației, inclusiv a celei fiscale; 

c) să ceară și să primească de la autoritățile publice informația necesară pentru control;  



d) să solicite publicațiilor periodice cu statut de importanță socială copii de pe documente 

și/sau, după caz, documentele în original. 

(3) Pentru exercitarea controlului asupra activității publicațiilor periodice de importanță 

socială, Consiliul de experți este în drept să instituie grupuri de control, inclusiv cu specialiști în 

domeniu.  

(4) Publicațiile periodice de importanță socială sînt obligate să prezinte anual Consiliului 

de experți raportul de activitate, copia de pe declarația de venit prezentată Serviciului Fiscal de 

Stat și copia de pe rapoartele prezentate Biroului Național de Statistică pentru anul fiscal 

precedent, semnate de către conducătorul publicației periodice. 

 

Capitolul III 

FONDUL PENTRU SUSȚINEREA PUBLICAȚIILOR PERIODICE 

 

 

Articolul 15. Fondul pentru susținerea publicațiilor periodice de importanță socială 

(1) Fondul pentru susținerea publicațiilor periodice de importanță socială (în continuare – 

Fondul) este constituit în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 

(2) Administrarea Fondului este asigurată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării prin 

intermediul Consiliului de administrare al Fondului (în continuare – Consiliul de administrare), 

în conformitate cu prezenta lege și Statutul, elaborat și  adoptat în conformitate cu art.17 alin.(1) 

lit. a). 

 

Articolul 16. Componența Consiliului de administrare 

(1) Consiliul de administrare este compus din 5 membri, numiți în funcție pentru un mandat 

de 2 ani de către: 

a) Parlamentul Republicii Moldova – 1  membru; 

b) Guvernul Republicii Moldova, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 

– 1 membru, care trebuie să corespundă condițiilor prevăzute la alin. (2) și este specialist în 

domeniul financiar; 

c) asociațiile obștești ale jurnaliștilor – 3 membri, care sunt propuși din rândul redactorilor-

șefi ai publicațiilor periodice, inclusiv 2 membri din rândul redactorilor-șefi ai publicațiilor 

periodice regionale și/sau locale. 

(2) Membru al Consiliului de administrare poate fi persoana care corespunde următoarelor 

cerințe: 

a) posedă studii superioare în domeniul jurnalismului, filologiei, istoriei, dreptului, 

economiei etc., confirmate prin actul corespunzător de studii; 

b) are vechime în muncă de cel puțin 5 ani în domeniul administrării publicațiilor periodice 

din Republica Moldova, confirmat prin înscrierea în carnetul de muncă; 

c) nu au activat, pe parcursul ultimilor 5 ani, în cadrul publicațiilor periodice fondate de 

partide politice sau în calitate de funcționar public; 

d) deține cetățenia Republicii Moldova; 

e) cunoaște limba de stat a Republicii Moldova; 

f) nu are antecedente penale. 

(3) Funcția de membru al Consiliului de administrare este incompatibilă cu: 

a) funcția de demnitate publică: 

b) statutul de funcționar public; 

c) calitatea de membru de partid politic. 

(4) Vacanța funcției de membru al Consiliului de administrare intervine în caz de: 

a) demisie; 

b) apariție a uneia dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute în alin.(3); 

c) expirare a mandatului; 

d) condamnare, în temeiul legislației penale, prin hotărâre judecătorească definitivă; 



e) pierdere a cetățeniei Republicii Moldova; 

f) absență consecutivă și nejustificată la trei sau mai multe ședințe ale Consiliului de 

administrare; 

g) deces. 

(5) Noii membri ai Consiliului de administrare sunt numiți în funcție în termen de 3 luni din 

momentul apariției vacanței funcției, constatată de Consiliul de administrare. 

(6) Președintele Consiliului de administrare este ales la prima ședință de membrii Consiliului 

dintre membrii acestuia. Se consideră aleasă candidatura care a întrunit majoritatea voturilor 

membrilor Consiliului. 

 

Articolul 17. Atribuțiile Consiliului de administrare 

(1) Consiliul de administrare exercită următoarele atribuții: 

a) elaborează și propune spre aprobare Ministerului Educației, Culturii și Cercetării Statutul 

Fondului și modificările la el; 

b) elaborează și propune spre aprobare Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 

Regulamentul privind măsurile de susținere a publicațiilor periodice de importanță socială; 

c) confirmă în funcție, în bază de concurs, secretarul Consiliului de administrare; 

d) prezintă anual Ministerului Finanțelor, prin intermediul Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării, propuneri privind volumul transferurilor din bugetul de stat pentru anul viitor, 

necesare pentru susținerea publicațiilor periodice de importanță socială; 

e) prezintă, prin intermediul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, propuneri privind 

elaborarea, modificarea și promovarea politicii de stat în domeniul măsurilor de susținere pentru 

publicațiile periodice de importanță socială; 

f) prezintă, prin intermediul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, propuneri având 

ca obiect perfecționarea legislației privind măsurile de susținere pentru publicațiile periodice de 

importanță socială; 

g) prezintă prin intermediul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, avize asupra 

proiectelor de lege ce au ca obiect măsurile de susținere pentru publicațiile periodice de 

importanță socială; 

h) adoptă propunerile și lista de distribuție a mijloacelor de susținere pentru publicațiile 

periodice de importanță socială; 

i) evaluează utilizarea mijloacelor Fondului de către publicațiile periodice de importanță 

socială; 

j) sesizează, din oficiu sau la solicitare, asupra încălcării prezentei legi; 

k) organizează, după caz, activități de documentare în probleme ce țin de domeniul său de 

activitate. 

(2) Membrii Consiliului de administrare își desfășoară activitatea în nume propriu, nu solicită 

și nu reprezintă, din partea persoanelor din afara consiliului, instrucțiuni legate de activitățile 

Consiliului de administrare. 

(3) Consiliul de administrare își desfășoară activitatea în ședințe publice, convocate de 

secretarul Consiliului de administrare și/sau 3 membri ai acestuia. 

(4) Hotărârile Consiliul de administrare se adoptă cu votul a cel puțin 4 membri. 

(5) Membrii Consiliului de administrare își desfășoară activitatea fără remunerare.  

Secretarul Consiliului de administrare beneficiază de o remunerare lunară, stabilită prin decizia 

Consiliului de administrare și aprobată de Ministrul Educației, Culturii și Cercetării. 

 

Articolul 18. Finanțarea Fondului pentru susținerea publicațiilor periodice de importanță 

socială 

(1) Bugetul Fondului se constituie din următoarele surse: 

a) transferuri anuale din bugetul de stat pentru publicațiile periodice de importanță socială, 

stabilite într-un articol separat al Legii bugetului de stat; 



b) transferuri anuale pentru publicațiile periodice de importanță socială, transferate din 

bugetele unităților administrativ-teritoriale; 

c) venituri acumulate din plăți obligatorii de 5% din prețul de realizare în Republica 

Moldova al publicațiilor periodice editate în străinătate; 

d) venituri acumulate din plăți obligatorii de 5% din prețul de realizare al publicațiilor 

periodice editate în Republica Moldova, în care mai mult de 50% din spațiu este dedicat 

republicării articolelor din publicațiile periodice editate în străinătate; 

e) donații și sponsorizări pentru proiecte sociale, acordate Fondului de persoane fizice și 

juridice din Republica Moldova și din străinătate; 

f) granturi acordate Fondului de persoane juridice din Republica Moldova și din străinătate; 

g) alte surse financiare a căror legitimitate nu este în contradicție cu prevederile legislației în 

vigoare. 

(2) Mijloacele financiare ale Fondului, prevăzute în alin.(1) lit. a) - e), pot fi utilizate doar în 

calitate de ajutoare de stat pentru publicațiile periodice de importanță socială. 

(3) Consiliul de administrare va prezenta anual Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 

proiectul de buget, în care vor fi prezentate și costurile estimative ale activităților desfășurate de 

Consiliu în exercitarea atribuțiilor sale.  

(4) Controlul asupra administrării mijloacelor financiare ale Fondului este efectuat de către 

Curtea de Conturi. 

 

Capitolul IV 

DISTRIBUIREA MIJLOACELOR FONDULUI 

PENTRU PUBLICAȚIILE PERIODICE DE IMPORTANȚĂ SOCIALĂ 

 

Articolul 19. Distribuirea mijloacelor Fondului pentru publicațiile periodice de importanță 

socială 

(1) Mijloacele Fondului pentru publicațiile periodice de importanță socială se distribuie de 

către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, la propunerea Consiliului de administrare din 

sursele Fondului. 

(2) Consiliul de administrare este în drept să anunțe concursul privind alocarea mijloacelor 

Fondului și să propună distribuirea mijloacelor financiare ale Fondului pentru publicațiile 

periodice de importanță socială doar după transferarea mijloacelor financiare în bugetul 

Fondului. 

(3) Hotărârea privind distribuirea mijloacelor Fondului pentru publicațiile periodice de 

importanță socială se adoptă în conformitate cu prezenta lege și Regulamentul privind 

distribuirea mijloacelor Fondului pentru publicațiile periodice de importanță socială, aprobat de 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării la propunerea Consiliului de administrare. 

 

Articolul 20. Transparența informațiilor privind activitatea publicațiilor periodice de 

importanță socială 

(1) Nu pot fi alocate mijloace financiare din Fond publicațiilor periodice de importanță 

socială, care pe parcursul ultimelor 12 luni: 

a) nu au efectuat auditul tirajului; 

b) nu au efectuat auditul financiar; 

c) nu au aderat la Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. 

(2) Este în drept să beneficieze de mijloacele financiare ale Fondului doar publicația 

periodică de importanță socială, care oferă Consiliului de administrație informația completă 

privind: 

a) fondatorii (asociați, acționarii etc.) publicației periodice; 

b) componența completă a redacției; 

c) certificatul de confirmare a statutului de publicație periodică de importanță socială; 



d) participarea (directă sau indirectă) ori neparticiparea fondatorilor publicației periodice cu 

capital în fondurile statutare ale altor persoane juridice din domeniul mass-media; 

e) deținerea de către persoana juridică, care este fondatoare a publicației periodice, a 

drepturilor de fondator sau co-fondator al altor persoane juridice din domeniul mass-media; 

f) afilierea corporativă a persoanei juridice, care este fondatoare a publicației periodice; 

g) rezultatele auditului tirajului și al auditului financiar; 

h) contractele de achiziții publice, încheiate pe parcursul ultimilor 3 ani. 

(3) Publicația periodică care este în drept să beneficieze de mijloacele Fondului, este obligată 

să publice informațiile prevăzute în alin.(2) în conformitate cu prevederile Regulamentului 

privind distribuirea mijloacelor Fondului pentru publicațiile periodice de importanță socială. 

(4) În vederea asigurării transparenței situației financiare a publicației periodice, Consiliul de 

administrare este în drept să solicite și alte informații, decât cele prevăzute în alin.(1)-(3). 

 

Articolul 21. Evidența mijloacelor Fondului 

(1) Consiliul de administrare va întocmi și va ține Registrul intern al distribuirii 

mijloacelor Fondului pentru publicațiile periodice de importanță socială, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre și Legea nr. 139 din 15 

iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat.  

(2) Ministerul Educații, Culturii și Cercetării, la propunerea Consiliului de administrare va 

transmite în adresa Consiliului Concurenței toate informațiile privind mijloacele financiare 

acordate publicațiilor periodice de importanță socială, pentru autorizarea, monitorizarea și 

raportarea ajutorului de stat. 

(3) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va raporta Consiliului Concurenței toate 

mijloacele de susținere acordate. Raportarea se va efectua prin completarea datelor și 

informațiilor conținute în Formularul de raportare a ajutoarelor de stat, prevăzut de legislația în 

vigoare.  

(4) Răspunderea pentru veridicitatea și corectitudinea datelor și informațiilor raportate, 

precum și pentru respectarea termenelor de raportare a ajutorului de stat pentru publicațiile 

periodice de importanță socială revine Consiliului de administrare a Fondului.  

 

Articolul 22. Transparența în acordarea mijloacelor Fondului  

(1) Toate dosarele publicațiilor periodice de importanță socială beneficiare ale măsurilor de 

susținere vor fi publicate pe pagina web oficială a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.  

(2) Partea dispozitivă a deciziilor Consiliului de administrate va fi publicată pe pagina web 

oficială a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cu condiția respectării interesului părților 

și a informațiilor ce constituie secret de stat sau secret comercial. 

(3) Consiliul de administrate, precum și persoanele care în virtutea obligațiilor de serviciu 

au cunoscut informații despre măsurile de susținere acordate, au obligația să nu divulge 

informațiile ce constituie secret de stat, secret comercial sau informația cu caracter confidențial 

de care au luat cunoștință în activitatea de aplicare a prezentei legi.  

(4) Consiliul de administrare întocmește un raport anual privind măsurile de susținere 

acordate pentru publicațiile periodice de importanță socială. 

 

Articolul 23. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor prezentei legi  

Încălcarea prevederilor prezentei legi și ale actelor normative ce reglementează domeniul 

măsurilor de susținere pentru publicațiile periodice de importanță socială atrage răspunderea în  

conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Capitolul V. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

 

Articolul 24. Intrarea în vigoare  

(1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni din ziua publicării. 



(2) În situațiile juridice de acordare a măsurilor de susținere în curs de realizare la data 

intrării în vigoare a prezentei legi se vor aplica prevederile actelor legislative în vigoare până la 

data intrării în vigoare a prezentei legi. 

 

Articolul 25. Dispoziții tranzitorii 

(1) În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi,  Președintele Republicii Moldova, 

Parlamentul Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova și asociațiile obștești ale 

jurnaliștilor vor desemna membrii Consiliului de experți și Consiliului de administrare al 

Fondului în conformitate cu art. 7 și art. 16 ale prezentei legi. 

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi: 

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în 

concordanță cu prezenta lege; 

b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege; 

c) va elabora actele normative necesare executării prezentei legi; 

d) va asigura ajustarea actelor normative ale autorităților administrației publice la 

prevederile prezentei legi. 

(3) Ministerul Finanțelor: 

a) în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va elabora în coordonare cu 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, mecanismul și actele normative necesare pentru 

punerea în aplicare a prevederilor literele c) și d) ale articolului 18 din prezenta legi în partea ce 

ține de regulile aplicabile pentru calcularea plăți obligatorii de 5% din prețul de realizare în 

Republica Moldova al publicațiilor periodice editate în străinătate și plățile obligatorii de 5% din 

prețul de realizare al publicațiilor periodice editate în Republica Moldova, în care mai mult de 

50% din spațiu este dedicat republicării articolelor din publicațiile periodice editate în 

străinătate; 

b) va prevedea în legile anuale ale bugetului de stat prevederi și o linie bugetară separate 

pentru transferurile din bugetul de stat în Fondul pentru susținerea publicațiilor periodice de 

importanță socială. 

(4) În termen de 6 luni din momentul constituirii, Consiliul de administrare al Fondului, va 

elabora și va prezenta spre aprobare Ministerului Educației, Culturii și Cercetării: 

a) Statutul Fondului pentru susținerea publicațiilor periodice de importanță socială; 

b) Regulamentul privind acordarea măsurilor de susținere pentru publicațiile periodice de 

importanță. 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI 

 

 


