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MODIFICAT
DCCA29 din 11.03.13, MO136-139/28.06.13 art.979
DCCA67 din 22.04.13, MO104-108/10.05.13 art.664
DCCA139 din 30.09.11, MO170-175/14.10.11 art.1553
DCCA54 din 22.04.10, MO72-72/14.05.10 art.289
DCCA36 din 01.04.09, MO82/28.04.09 art.334
DCCA50 din 27.05.08, MO112-114/27.06.08 art.336
Regulamentul privind gestionarea Fondului de susţinere a radiodifuzorilor reglementează
modul de achitare a taxei de acoperire a cheltuielilor de reglementare (taxa de reglementare),
plătite de radiodifuzori în Fondul nominalizat, precum şi gestionarea de către CCA a surselor
acumulate în acest Fond.
În conformitate cu Art. 47 (3) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.131 din 18.08.2006, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Articol unic. Se aprobă Regulamentul privind gestionarea Fondului de susţinere a
radiodifuzorilor (se anexează).
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Gheorghe GORINCIOI

Secretar

Constantin BÎRCĂ

Nr. 125. Chişinău, 4 decembrie 2007.

APROBAT
prin Decizia CCA nr. 125
din 4 decembrie 2007
Preşedinte __________________Gheorghe GORINCIOI
REGULAMENT
privind gestionarea Fondului de susţinere a radiodifuzorilor
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament este elaborat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului (în
continuare CCA) în corespundere cu Art. 47 (3) al Codului audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, publicat în Monitorul Oficial nr.131 din 18.08.2006 (în continuare Cod).
2. Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor radiodifuzorilor care activează în
domeniul audiovizualului în hotarele Republicii Moldova, inclusiv radiodifuzorilor publici.
3. Prezentul Regulament prevede sursele de creare, precum şi gestionarea Fondului de
susţinere a radiodifuzorilor în continuare Fond, conform legislaţiei în vigoare.
4. Fondul se constituie din:
a) venituri din taxele pentru licenţiere conform legislaţiei în vigoare;
b) venituri din taxele anuale de acoperire a cheltuielilor de reglementare, plătite de
radiodifuzori, în proporţie de 1% din cifra de afaceri anuală, în continuare taxă de reglementare;
c) granturi.
5. Taxa de reglementare este obligatorie pentru toţi radiodifuzorii specificaţi în p. 2.
6. Subiecţii impunerii sînt radiodifuzorii titulari de licenţe de emisie care obţin venit din
activitatea în domeniul audiovizualului.
7. Obiectul impunerii este cifra de afaceri anuală, provenită din activitatea audiovizuală,
calculată în conformitate cu Standardul Naţional de Contabilitate (SNC) nr.18.
II. Planificarea mijloacelor acumulate în Fond
8. Estimarea veniturilor în Fond se efectuează în baza rapoartelor prezentate de radiodifuzori.
III. Gestionarea Fondului
9. Alocarea surselor acumulate în Fond este efectuată în baza deciziei CCA.
10. Mijloacele acumulate în Fond nu pot fi utilizate pentru remunerarea membrilor Consiliului
şi angajaţilor lui.
11. Sursele Fondului pot fi cheltuite pentru:
a) finanţarea producerii emisiunilor de interes social (cultural, educativ etc.) de către
radiodifuzori;
b) organizarea seminarelor, treningurilor etc. în scopuri de instruire, promovare a principiilor
de comunicare audiovizuală;
c) onorarea obligaţiilor faţă de organismele şi structurile internaţionale specializate în
domeniul audiovizualului, inclusiv detaşarea membrilor şi angajaţilor CCA în scopul participării
la reuniunile organizate de către ele;
[Pct.11 lit.c) în redacţia DCCA29 din 11.03.13, MO136-139/28.06.13 art.979]
[Pct.11 lit.c) modificată prin DCCA54 din 22.04.10, MO72-72/14.05.10 art.289]
[Pct.11 lit.c) în redacţia DCCA50 din 27.05.08, MO112-114/27.06.08 art.336]
d) organizarea concursurilor de servicii de programe autohtone între radiodifuzori, cu
decernarea premiilor;
e) dotarea tehnico-materială a instituţiilor din domeniul audiovizualului , inclusiv a CCA, în
scopul exercitării atribuţiilor sale, acordate prin lege.
[Pct.11 lit.e) modificată prin DCCA29 din 11.03.13, MO136-139/28.06.13 art.979]
[Pct.11 lit.e) în redacţia DCCA50 din 27.05.08, MO112-114/27.06.08 art.336]
f) Monitorizarea serviciilor de programe în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin CCA
potrivit Codului audiovizualului.
[Pct.11 lit.f) introdusă prin DCCA139 din 30.09.11, MO170-175/14.10.11 art.1553]

g) detaşarea membrilor şi angajaţilor CCA în scopul schimbului de experienţă şi studierii
practicii internaţionale în domeniul comunicării audiovizuale;
[Pct.11 lit.g) introdusă prin DCCA29 din 11.03.13, MO136-139/28.06.13 art.979]
h) implementarea deciziilor adoptate de CCA.
[Pct.11 lit.h) introdusă prin DCCA29 din 11.03.13, MO136-139/28.06.13 art.979]
[Pct.12 exclus prin DCCA36 din 01.04.09, MO82/28.04.09 art.334]
13. Sumele nevalorificate în perioada anului de gestiune se includ în bugetul pentru anul
următor.
IV. Încasarea plăţilor si datoriile litigioase
[Capitolul IV titlul modificat prin DCCA54 din 22.04.10, MO72-72/14.05.10 art.289]
14. Încasarea plăţilor de reglementare si anularea datoriilor litigioase se efectuează de către
CCA conform legislaţiei în vigoare.
[Pct.14 modificat prin DCCA54 din 22.04.10, MO72-72/14.05.10 art.289]
15. Perceperea datoriilor se consideră imposibilă în cazurile prevăzute de Legea
insolvabilităţii.
V. Control şi responsabilităţi
16. Controlul achitării integrale şi la timp a plăţii de reglementare este efectuat de către CCA.
161 În scopul verificării cifrei de afaceri anuale, radiodifuzorii vor prezenta la contabilitatea
CCA, în termen de pînă la 15 aprilie a anului următor perioadei de gestiune, copia rapoartelor
statistice prezentate la Biroul Naţional de Statistică care justifică cifra de afaceri anuală.
[Pct.161 introdus prin DCCA67 din 22.04.13, MO104-108/10.05.13 art.664]
17. Pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament radiodifuzorii poartă răspundere
conform legislaţiei în vigoare.
18. Acţiunile CCA şi ale persoanelor de răspundere din cadrul CCA cu privire la aplicarea
prezentului Regulament pot fi contestate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
VI. Termenele de calculare şi achitare a plăţii
de reglementare
[Capitolul VI titlul modificat prin DCCA54 din 22.04.10, MO72-72/14.05.10 art.289]
19. Începînd cu anul 2008 plata de reglementare se achită trimestrial, pînă la data de 30 a lunii
următoare trimestrului de gestiune.
[Pct.19 modificat prin DCCA54 din 22.04.10, MO72-72/14.05.10 art.289]
(20) Radiodifuzorii vor prezenta în contabilitatea CCA, pînă la data de 25 a lunii următoare
trimestrului de gestiune, „Raportul trimestrial privind calcularea taxei de reglementare”, conform
anexei la prezentul Regulament.
[Pct.20 în redacţia DCCA67 din 22.04.13, MO104-108/10.05.13 art.664]
[Pct.20 introdus prin DCCA54 din 22.04.10, MO72-72/14.05.10 art.289; următoarele
renumerotate]
VII. Metodologia de calcul a plăţii de reglementare
21. Taxa de reglementare pe care trebuie să o achite radiodifuzorul se calculează conform
formulei:
S =V * 1%,
unde:
S este suma calculată a taxei de reglementare ce urmează sa fie achitată de radiodifuzor;
V - volumul efectiv al venitului provenit din activitatea în domeniul audiovizualului pentru
perioada de calcul (cifra de afaceri).
VIII. Reprezentarea taxei de reglementare în evidenţa
contabilă
22. Radiodifuzorilor li se recomandă următoarea modalitate de reprezentare a taxei de
reglementare în evidenţa contabilă:
a) Plata de reglementare se include în corespundere cu p.30 al SNC nr.3 în “Cheltuieli

Generale şi Administrative” ale întreprinderii.
b) Calcularea taxei de reglementare se reflectă în debitul contului 7134 şi în creditul contului
536.
c) Achitarea taxei de reglementare se reflectă în debitul contului 536 şi în creditul contului
242.
IX. Dispoziţii finale si tranzitorii
23. Regulamentul intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.
Anexa
Codul fiscal ________________________________
Denumirea radiodifuzorului _____________________
Perioada de calcul ___________________________
Data prezentării __________________________
Raport trimestrial privind calculul taxei
de reglementare
Nr Indicatori
Marimea primei (%) Cifra de afaceri (lei)
d/o
rd.010 RPRF
1
2

2
Taxa de
reglementare
Total spre calcul

3

4

Suma taxei calculata (lei)
col.3* col.4/100
5

Suma de control ____________________
(rindul total spre calcul col.5)
Conducător _______________________
Contabil-şef _______________________
L.Ş.
[Anexa introdusă prin DCCA54 din 22.04.10, MO72-72/14.05.10 art.289]

